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Suzanne ontdekte in 2014 een knobbeltje in haar borst. Het bleek borstkanker,
uitgezaaid naar de lymfeklieren. Deze maand wordt ze 50 en ze voelt ze zich weer

helemaal de oude – al staat ze lichter in het leven. 

‘Ik leef nog 
 dankzij  medicijnen’
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voor me dat het goed zou komen. Dat 
kaal worden vond ik veel heftiger dan 
verwacht. Het duurt zo lang voordat je 
haar weer terug is. Iedereen kan aan 
je zien dat je heel ziek bent.”
“De chemo viel me achteraf juist 
mee. Ik had me daar heel akelige 
dingen bij voorgesteld. Maar de 
ondersteunende medicijnen hielpen 
erg goed. Ik heb bijvoorbeeld geen 
enkele keer overgegeven, dankzij de 
middelen tegen misselijkheid. 
Relatief dure medicijnen, maar het 
maakt ongelooflijk veel verschil voor 
de kwaliteit van leven.”

Leven terug 
Na de revalidatie volgde een 
borstreconstructie. “Het resultaat is 
prachtig. Ik voel me fysiek weer de 
oude. Ik ben niet bang, want ik ken 
de statistieken: ik heb 15% kans dat 
de kanker terugkomt. Ik ga uit van die 
85 procent.”
Door de zware gebeurtenis staat ze 
wel lichter in het leven: “Ik geniet van 
elke dag. De hypotheek aflossen, of 
een reis naar de Malediven? 
Tegenwoordig kies ik voor het 
laatste. Herinneringen maken en het 
leven vieren, daar gaat het om. Deze 
maand word ik 50. Een mijlpaal!”

Suzanne vertelt: “Ik heb mijn leven 
te danken aan de chemothera-

pie, bestraling en operatie. Ik ben 
dan ook dankbaar dat ik in Neder-
land ziek ben geworden: een ontwik-
keld land met goede specialisten en 
keuzemogelijkheden.”

Serieuze gesprekspartner 
Het begon met het ‘klassieke’ 
knobbeltje in haar borst. “Het bleek 
borstkanker te zijn en het was al 
uitgezaaid naar de lymfeklieren in 
mijn oksel. Mijn leven werd onderuit 
geschoffeld. Ik voelde me fit, maar ik 
bleek borstkanker te hebben, opeens 
stond mijn leven op het spel.”
De behandeling bestond uit een 
borstamputatie, zestien chemoku-
ren gevolgd door bestralingen. 
“Door mijn werk in de farmaceuti-
sche industrie had ik veel kennis 
over het onderwerp, daar hield ik 
me aan vast en dat hielp me. Heel 
fijn dat de artsen me als serieuze 
gesprekspartner zagen en dat de 
behandeling steeds in overleg werd 
bepaald. Ik heb er bijvoorbeeld 
bewust voor gekozen om zoveel 
chemokuren te ondergaan, ik wilde 
liever elke week een wat lagere dosis 
dan om de drie weken een hoge 
dosis. Maar dat is voor iedereen 
anders.”

Middelen tegen misselijkheid 
Zes weken na de diagnose stond 
Suzanne met een geamputeerde 
borst en een kaal hoofd voor de 
spiegel. “Op dat moment zag ik niet 

INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN De Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen vertegenwoordigt geneesmiddelenbedrijven die 
zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen 
van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Dat zijn medicijnen 
die een antwoord geven op nieuwe inzichten in de behandeling 
van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar 
zijn. Kijk op medicijnenvoormorgen.nl
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Begin 2020 ging de wereld op slot. Een gezondheidscrisis 
van ongekende omvang dwong tot een herijking van alles 
wat tot die tijd vanzelfsprekend leek. Ook in Nederland 
stonden dokters, verpleegkundigen en andere werkers 
in de zorg in de frontlinie om de uitslaande brand van het 
COVID-virus te blussen. Het bleef niet bij de ziekenhuizen 
en zorginstellingen alleen. Het volledige publieke leven viel 
stil, van kantoren tot theaters, van scholen tot de horeca. 
Vergaderingen en informele praatje met collega’s bij het 
koffieapparaat maakten plaats voor zoom-overleggen. 

Corona betekende ook een kentering in de manier waarop 
ons land tegen de geneesmiddelensector aankijkt. 
De COVID-pandemie dwong iedereen om vol in te zetten 
op samenwerking. In het afgelopen jaar is een uitzonderlijke 
prestatie gerealiseerd door de alliantie van overheden, 
wetenschappers, ziekenhuizen en geneesmiddelenbedrijven. 
Trage procedures en bureaucratische belemmeringen 
bleken opeens niet in beton gegoten. En met grote kennis, 
kunde en creativiteit is in laboratoria over de hele wereld 
dag en nacht naar oplossingen gezocht om het virus te 
bedwingen. Door deze ‘coalition of the willing’ kwam er 
sneller dan verwacht licht aan het einde van de tunnel. De 
motor van de samenleving draait weer. 

Meer openheid en dialoog is de weg voorwaarts voor de 
sector. Werken aan nieuwe coalities en verbreding van de 
agenda. Onder andere rond thema’s als behandeling op 

maat, duurzaamheid en het versterken van het ecosysteem 
voor het ontwikkelen van medicijnen. Ook willen we minder 
afhankelijk zijn van goedkope productielanden zoals China 
en India. Er is behoefte aan een gebalanceerd gesprek over 
geneesmiddelen, betere publiek-private samenwerking en 
een dialoog van vertrouwen.

In deze uitgave kijken we terug op de afgelopen zeven jaar, met 
een overzicht van mijlpalen, maar ook de kritische momenten in 
de dialoog van de samenleving met de geneesmiddelensector. 
Wat hebben we geleerd en wat zijn we anders gaan doen? En 
daarmee kijken we vooral ook vooruit. 

De aanleiding voor deze publicatie is het afscheid van 
Aarnoud Overkamp als voorzitter van de Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Zeven jaar geleden trad 
hij toe tot het bestuur en heeft zich altijd enorm ingezet voor 
een verbetering van de reputatie van de sector, het zoeken 
naar samenwerking en vernieuwing van het beleid. 

Met zijn onvermoeibare inzet voor de invoering van de 
maatschappelijke Code van de VIG heeft hij een blijvend 
stempel gedrukt op het commitment van de sector om een 
open en gebalanceerde dialoog met de samenleving te 
voeren. Wij zijn hem daarvoor bijzonder erkentelijk. 

Gerard Schouw, 
Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Gerard Schouw
Dr. Gerard Schouw is sinds 2015 algemeen 
directeur van de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen.  Daarnaast is hij lid van het 
Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.
Gerard Schouw was twaalf jaar parlementariër,  
zeven jaar in de Eerste Kamer en de laatste 
vijf jaar in de Tweede.  Daarvoor was hij onder 
meer voorzitter van de raad van bestuur van 
Nicis Institute.
Hij studeerde bestuurskunde aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, en promoveerde aan 
de Universiteit Leiden.
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’Onder druk wordt alles vloeibaar.’ Het is in de 
politiek een gevleugeld woord. In crisissituaties 
kunnen jarenlang opgebouwde tegenstellingen 
opeens plaatsmaken voor eensgezindheid 
om samen oplossingen te vinden. Meerdere 
geïnterviewden zien in dit boek de pandemie 
ook als een kans. In de donkerste dagen van 
de Tweede Wereldoorlog zei de Britse premier 
Winston Churchill al: ’Never let a good crisis go 
to waste.’ Dit devies is nog net zo actueel als 
zestig jaar geleden.’

Het zorgsysteem piept en kraakt
‘Zo’n anderhalf jaar geleden, op 27 december 2019, kwam 
de eerste publieke melding van een ziekenhuis in de Chinese 
stad Wuhan over besmettingen met een virus dat op een 
variant van SARS leek, mogelijk verspreid onder bezoekers 
van een markt waar vis en levende dieren werden verkocht. 
We herinneren ons allemaal nog het iconische beeld van een 
vleermuis in een grote soepkom. 
Nog geen maand later kwamen de eerste berichten over 
besmettingen in Italië. Daarna ging het snel.
Beelden van wanhopige dokters op de IC’s en files bij de 

begraafplaatsen gingen de hele wereld over. 
In allerijl werd gestart met onderzoek naar mogelijke vaccins 
en geneesmiddelen voor dit vernietigende virus.

Ruim een jaar later zijn er wereldwijd 3,7 miljoen doden 
begraven die overleden aan de gevolgen van het virus en 
173 miljoen besmettingen geteld; het werkelijke aantal 
is ongetwijfeld een veelvoud. Nederland behoort binnen 
Europa tot de middenmoot met 1,7 miljoen besmettingen 
en zo’n 18.000 doden. Voor het eerst sinds decennia is 
de levensverwachting in Europa gedaald, in ons land met 
een half jaar, als gevolg van de pandemie. Deskundigen 
verwachten dat zich dat de komende jaren snel zal 
herstellen, maar de pandemie zal een blijvend litteken 
achterlaten in de demografische statistieken. 

De impact gaat natuurlijk veel verder dan de 
gezondheidsschade voor patiënten (en hun nabije 
omgeving). De directe kosten voor coronazorg in ons land 
zullen boven de vijf miljard uitkomen. Daar staat tegenover 
dat er minder aan reguliere zorg is uitgegeven, omdat 
deze grotendeels tot stilstand kwam. Die rekening komt 
nog. De economische schade valt misschien nog enigszins 

‘Plan samen  
20 jaar vooruit’

Aarnoud Overkamp
Drs. Aarnoud Overkamp was voorzitter van 
de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
tot juli 2021 en zat in het bestuur vanaf 2014.

Hij werkt sinds 1994 in de 
geneesmiddelenbranche. Aarnoud 
is algemeen directeur van Takeda 
Nederland. Hij was jarenlang voorzitter 
van de adviesraad van het Domein Applied 
Science en is commissaris bij Farminform. 
Hij studeerde Beleid en Beheer voor de 
Gezondheidszorg in Maastricht.

Beschouwing
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en India verplaatst. Wat was er gebeurd met de kennis 
en kunde op het gebied van de bestrijding van virussen in 
eigen land? 

Ook de gevolgen van het jarenlange Nederlandse budget-
denken werden in 1 klap pijnlijk duidelijk. Menigeen 
herinnert zich nog wel de ziekenhuizen die vanaf november 
de deuren sloten voor bepaalde patiënten omdat het 
budget simpelweg op was. Vaak ging de kritiek richting 

innovatieve geneesmiddelen, terwijl de echte oorzaak vaak 
onbenoemd bleef: door vergrijzing is de vraag naar zorg 
sterk gestegen. Daarvoor is geen ruimte in de budgetten, 
waarin vaak een nulgroei is afgesproken. Terwijl er steeds 
meer behandelopties bij komen en het aantal patiënten dat 
behandeld moet worden blijft groeien.
De komst van nieuwe geneesmiddelen werd niet 
meegenomen in de ramingen. Alhoewel de uitgaven aan 
geneesmiddelen sinds jaar en dag vrijwel constant blijven, 
tussen de zeven en acht procent van het totale zorgbudget, 
haalden bewindspersonen, Kamerleden en andere 
opinieleiders steeds vaker uit naar geneesmiddelenmakers 
als veroorzaker van de kostengroei. Daarom zagen we in de 
afgelopen jaren bij de politiek en de overheid een groeiende 
behoefte om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen terug 
te duwen, door financiële instrumenten in te zetten om de 
uitgaven aan de zorg te remmen. De focus lag uitsluitend op 
de kosten van de zorg, niet de opbrengsten. Daardoor kwam 
het zwartepieten op tafel.’

Wachtkamer
‘De gevolgen van dit beleid worden steeds duidelijker. 
Nederland gaat vaker de boot missen als nieuwe 
geneesmiddelen in beeld komen. In 2019 konden 
Nederlandse patiënten nog slechts gebruik maken van 
tweederde van de medicijnen die wereldwijd beschikbaar 

te becijferen maar de gevolgen van uitgestelde zorg nog 
nauwelijks.’

Langer bestaande knelpunten
‘Maar de pandemie zette ook andere -al langer bestaande 
knelpunten- nog prominenter in de schijnwerpers. Zo werd 
de coronacrisis door dreigende tekorten ook bijna een 
medicijncrisis. Geneesmiddelenproductie is door de lage 
prijzen en lage vergoedingen vrijwel volledig naar China 

MEER DAN 800 GENEESMIDDELEN EN VACCINS IN 
ONTWIKKELING TEGEN COVID-19

818

Bron: BioCentury en Biomedtracker pipeline tracker, 2020, data t/m 1 februari 2021 (via bio.org)

GENEESMIDDELEN

ANTIVIRALE MIDDELEN

VACCINS

Geneesmiddelen
middelen om de ziekte die 
optreedt als gevolg van een 
virus-infectie te behandelen.

Vaccins
een preventief middel om 
immuniteit te creëren. 

Antivirale middelen
middelen die de werking van 
het virus beïnvloeden en 
daardoor voorkomen dat het 
zich kan vermenigvuldigen. 

46,8%

24,7%

28,5%

‘De coronacrisis 
werd door 
tekorten 
bijna een 
medicijncrisis’
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wetgeving (‘Orphan Drug Act’) wilde de Europese en 
Amerikaanse overheid farmaceutische bedrijven stimuleren 
om ook voor kleine en ernstige aandoeningen een oplossing 
te vinden. Het model dat daarmee ontstond, onder meer 
door patenten te verlengen, bleek zeer succesvol. Duizenden 
nieuwe therapieën komen hopelijk aanstonds naar de markt. 
Vaak geweldig nieuws voor patiënten met zeldzame ziekten, 
waar tot nu toe nog geen oplossing voor is. 

Maar de regeling kreeg steeds meer kritiek van dezelfde 
politici die deze hadden ontworpen. In plaats van te 
onderzoeken hoe we meer gezondheid of kwaliteit van 
leven binnen de gestelde budgetten krijgen, ging het 
debat vaak over kosten en winsten. Zo werd de sector 
onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. ‘Het 
vergrootglas werd steeds groter, het debat grimmiger. Dat 
is het eerst wat mij te binnen schiet, als ik terug kijk naar 
de afgelopen zeven jaar’, zegt oud-voorzitter Paul Korte 
van onze branchevereniging over die tijd in deze uitgave. 

zijn. Een derde komt gewoonweg niet meer beschikbaar. 
Procedures voor nieuwe geneesmiddelen duren te lang, 
zijn te ingewikkeld. Ook zitten patiënten in ons land nu 
soms jarenlang in de wachtkamer, omdat geneesmiddelen 
geparkeerd staan in de ‘sluis’, een drukmiddel van de 
overheid om producenten te ‘dwingen’ om voor een 
lagere prijs te leveren. Natuurlijk kunnen we iedere euro 
maar 1 keer uitgeven. Maar we kunnen er niet omheen 
dat er nieuwe geneesmiddelen komen die spectaculaire 
resultaten geven. Zorgeconoom Xander Koolman zegt 
hierover ‘De vraag is hoe en waar je iedere euro het beste 
besteedt. Ik denk dat als nieuwe technologieën, zoals 
gentherapieën, veel extra waarde toevoegen, we steeds 
meer van ons nationaal inkomen vrijmaken voor deze nieuwe 
behandelingen. Dan krijg je verdringing. Ik zie dat niet als 
een negatieve ontwikkeling, maar als teken van vooruitgang.’ 
Een ander nadeel van de vele afgemeten budgetten in de 
zorg is dat het verandering in de weg staat. De lange termijn 
gevolgen van medicijnen die een ziekte echt genezen is dat 
ze andere zorg overbodig kunnen maken. Dat raakt ook het 
verdienmodel van de zorgprofessional of het ziekenhuis. 
Ontschotting en een holistische kijk is dus belangrijk.

Typisch Nederlands
Toch is er ook veel goed nieuws. Er was en is grote behoefte 
aan nieuwe geneesmiddelen voor ziektes waarvan we de 
wedstijd nog steeds verliezen. Vaak gaat het hierbij om 
kleine patiëntenpopulaties. Met speciale internationale 

Overigens was dat ook een typisch Nederlands fenomeen. 
Nergens anders werd het debat zo fel gevoerd. De 
geneesmiddelensector zat klem in deze discussie. 

Een duidelijke lange termijn visie op de geneesmiddelenzorg 
ontbrak. Zo’n visie is belangrijk voor de meer 
fundamentelere discussie over de transitie die gaande is. 
En belangrijk in een sector waarbij soms de tijdshorizon 
erg kort is. Veel budgetten en zorgpolissen worden per jaar 
afgesproken. Terwijl de blik van geneesmiddelenmakers 
vaak 10 tot 20 jaar vooruit gaat. Dat schuurt. ‘Er is nu geen 
lange termijn beleid, geen grondige analyse. We houden 
elkaar gevangen in wantrouwen en dat levert niets op’, aldus 
Adam Cohen in deze publicatie.’

Maatschappelijke relevant en wendbaar
‘Direct na het ontstaan van COVID-19 werden in honderden 
laboratoria samen met wetenschappers koortsachtig naar 
een oplossing gezocht. Wanneer we over enkele jaren met 
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Openheid en code
‘Bij de maatschappelijke opdracht die wij als geneesmiddelen- 
bedrijven hebben, hoort open en duidelijke communicatie. 
We herkennen en begrijpen dat openheid de basis voor 
vertrouwen is. Transparantie is een kernwaarde van onze 
bedrijven, binnen de beperkingen die er óók zijn. 

Daarom zetten we in op meer openheid. Dat doen we in 
publieksdebatten, maatschappelijke jaarverslagen en 
bijeenkomsten waar we in gesprek gaan met politiek en 

andere stakeholders. Door de objectieve feiten en data 
helder te krijgen en met andere partijen niet langer te 
steggelen over de cijfers. Door verhalen over de passie van 
onze medewerkers en ervaringen van patiënten.  
‘De benadering die me erg aanspreekt en die ik nu 
terugvind binnen de sector zijn verhalen van patiënten en 
van mantelzorgers in de buurt van die patiënten,’ aldus 
Cees van Riel over de sector in deze uitgave.
En door in gesprek te gaan over het zorglandschap van de 
toekomst, over een medicijnpact.

enige afstand terugkijken, zal misschien vooral ontzag 
overblijven voor de enorme snelheid waarmee er effectieve 
vaccins ontwikkeld werden en beschikbaar kwamen. Trage 
en bureaucratische procedures, waardoor het ontwikkelen 
en op de markt krijgen van een nieuw geneesmiddel tot 
voor kort al snel tien jaar duurt, kregen een sneltreinvaart. 
Blokkades verdwenen. Door onconventioneel denken 
en kijken wat er nodig was, bleken we onverwacht grote 
stappen te kunnen maken. Door samenwerking, vertrouwen 
en transparantie is het daardoor gelukt om een antwoord te 
vinden op de grootste (gezond)heidscrisis die ons land sinds 
de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen. Als nooit tevoren 
toonden farmaceutische bedrijven hun maatschappelijke 
relevantie. De erkenning van deze relevantie komt terug 
in diverse interviews in deze publicatie; ‘We zagen een 
kentering waarin het bestaansrecht, de license to operate 
van deze sector meer dan ooit duidelijk werd,’ aldus Cees 
van Riel in deze publicatie.
En ‘Deze tijd heeft laten zien hoe belangrijk het is dat er  
een sector is die de bewegingsruimte en de middelen heeft 
om snel te acteren. Laat zien dat je relevant bent,’ aldus 
André Rouvoet.’

Bron: Begroting VWS 2021 & Farminform
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* De daling van de bruto uitgaven (grondslag) in 2019 is het gevolg van een gewijzigde definitie; vanaf 2019 tellen middelen voor Wmo- en 
jeugdzorg niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante uitgaven. 

‘Transparantie is 
een kernwaarde 
van onze 
bedrijven’
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succes van publiek-private samenwerking om een antwoord 
op COVID-19 te vinden. De farmaceutische sector werd 
omarmd als onmisbare bondgenoot. Ik heb nog nooit 
zoveel eensgezindheid meegemaakt, tussen overheden, 
ziekenhuizen en bedrijven, maar ook binnen onze sector, om 
sneller de aanval in te zetten. Bedrijven gingen elkaar helpen 
met de productie. Eensgezindheid alom.

We moeten toe naar inclusie en een holistische 
benadering, een huwelijk van publiek-privaat vertrouwen. 

‘Als je praat vanuit de context van waaruit je werkt, ontstaat 
er ook meer wederzijds begrip en vertrouwen. Gelukkig 
is deze dialoog er wel’, zegt Esme Lighaam namens de 
jongerentak van de VIG. 
We willen bovendien meer zijn dan de pillenkast van 
Nederland en werken daarom mee aan duurzaamheids-
programma’s en initiatieven op het gebied van zinnige zorg, 
ontschotting, en het tegengaan van tekorten. En de eerste 
mantelzorgvriendelijke sector van Nederland te zijn. 

Wat dat betreft heeft de pandemie ook echt voor een 
verandering gezorgd. Opeens schoven medisch directeuren 
van onze leden aan bij populaire praatprogramma’s. Niet om 
zich te moeten verdedigen, maar vanuit interesse in wat wij 
te zeggen hebben. 

Vooral de introductie van onze maatschappelijke Code 
is een kantelpunt geweest in het denken over de dialoog 
met onze stakeholders. Dat heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad en we zijn er nog lang niet, maar we hebben 
daarmee wel de deur open gezet om het gesprek aan te 
gaan, ook over moeilijke onderwerpen. Dat is een ‘point 
of no return’ waar alle leden zich unaniem aan hebben 
gecommitteerd. ‘Het is een essentiële stap in het krijgen van 
maatschappelijk vertrouwen’, aldus André Rouvoet.’ 

Huwelijk van publiek-privaat vertrouwen
‘De lessen van de pandemie kennen nog een andere 
positieve kant. Enkele geïnterviewden geven in dit boek 
aan dat de pandemie een keerpunt kan zijn. ‘De enorme 
behoefte aan vaccins en informatie trok de schotten 
tussen overheid, bedrijven en wetenschap als het ware 
omver’, zegt Clémence Ross-van Dorp. Xander Koolman 
spreekt van ‘een kantelpunt in de relatie overheid, politiek 
en farmaceutische sector.’ De crisis werd een ongekend 

Zorgpartijen kunnen het zich niet meer veroorloven om 
met de rug naar elkaar toe te staan. Wanneer we willen dat 
Nederland in de eredivisie van de beste gezondheidszorg 
meespeelt, is overheidsbeleid nodig dat zorgt voor een 
innovatief medicijnklimaat inclusief de bijbehorende euro’s. 
De nieuwe technologische medicijnrevolutie komt er en 
raakt alles: de cure, de care en de versterking van preventie 
in het zorgtraject. Wanneer we daarvan willen profiteren, 
zullen we over de schotten heen moeten kijken en moeten 
investeren.’
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vaak van een onvermijdelijk doodvonnis vergezeld gingen. 
Neem de opmars van personalized medicines, waardoor 
maatwerk voor een kleine groep patiënten mogelijk 
wordt; immunotherapieën en gen- en celtherapieën met 
ongekende resultaten. We spreken over medicijnen die 
meer levensjaren, betere kwaliteit of zelfs genezing kunnen 
gaan bieden. Inmiddels lopen er zo’n duizend onderzoeken 
naar nieuwe behandelingen en alom wordt verwacht dat de 
komende jaren op vele fronten spectaculaire vooruitgang 
kan worden geboekt.

‘Het oplossen van complexiteit moet in de uitvoering zitten, 
niet in de analyse. En die analyse mis ik.’ Dat zegt Adam 
Cohen in deze publicatie. Het lijkt in alle gesprekken de 
rode lijn te zijn: wie verandering wil, moet eerst stilstaan 
en beginnen met een grondige analyse. Daarvoor moeten 
we het eens worden wat we willen, en dan hoe we dat 
kunnen bereiken. We missen nu een langere termijn plan, 
de spreekwoordelijke stip op de horizon. Het afgelopen 
pandemiejaar heeft laten zien dat een lange termijn beleid 
voor de gezondheidszorg hard nodig is. Of zoals Clemens-
Ross van dorp ook zegt in deze uitgave; ‘Laten we loskomen 
van de waan van de dag. Deze sector vraagt om een lange 
termijn visie’.

Europa
‘Nederland heeft alles in huis om uit te groeien tot een 
echte ‘medicijnhub’ binnen Europa. De VIG presenteerde 
hiervoor in de zomer van 2020 een achtpuntenplan. We 
hebben de ambitie om van ons land het ‘Boston aan de 
Noordzee’ te maken. Ons land heeft een goed ontwikkeld 
en vitaal ecosysteem van biofarmaceutische bedrijven, 

kennisinstellingen, universiteiten en ziekenhuizen op een 
klein oppervlakte. We zijn letterlijk elkaars buren en dat 
is uniek binnen Europa. Door in Nederland nog veel meer 
(bio)farmaceutische bedrijven aan te trekken stimuleer je 
economische groei, werkgelegenheid en innovatie in een 
relatief duurzame en CO2-arme industrie. 
‘Wij hebben een sterke traditie in biotechnologie, zowel 
qua onderzoek als bedrijven. Als wij hierop inzetten, en het 
Boston van de Noordzee worden, weet ik zeker dat wij ook 
in de toekomst Nederlandse oplossingen kunnen bieden 
voor mondiale vraagstukken’, zegt ook Ingrid Thijssen.’

Een toekomstbestendig geneesmiddelenbeleid
‘Omdat het verouderde systeem niet meer past bij de 
uitdagingen van vandaag is het van belang dat er een 
deltaplan komt voor geneesmiddelen. Dat is nodig om 
Nederland optimaal te laten profiteren van verdere 
gezondheidswinst en de technologische mogelijkheden; 
maar ook voor de duurzame betaalbaarheid en voor het 
investeringsklimaat. Geïnspireerd door de gesprekken die 
ik voerde voor deze uitgave en de ervaring van afgelopen 

Medisch-technologische revolutie biedt kansen
‘Het optimisme over vaccins dat over de hele wereld 
voelbaar is geeft aan hoeveel belang er wordt gehecht 
aan snelle en relevante innovaties. De ontwikkeling van de 
medische wetenschap zit in een stroomversnelling en er 
komen steeds meer behandelingen in beeld die mensen 
genezing en een hogere kwaliteit van leven kunnen bieden. 
Er zijn inmiddels nieuwe geneesmiddelen voor ernstige 
aandoeningen die vroeger onbehandelbaar waren en 

XXX

WE KUNNEN  DIT ALLEEN  MET ELKAAR REALISEREN!
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‘Wie verandering wil, 
moet eerst stilstaan 
en beginnen met een 
grondige analyse’
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concepten. We weten dat geneesmiddelenbehandelingen 
er op termijn anders gaan uitzien. Ze raken alle ‘kokers’ 
in het zorgtraject. En daarmee ook de budgetten, en 
uiteindelijk de verdienmodellen van anderen. Wanneer 
we daarvan willen profiteren dan hoort aanpakken van 
verkokering hier ook bij. Met zorg die de patiënt volgt, in 
plaats van andersom.

• Investeer in een landelijk data-infrastructuur: Nederland 
is een onderzoeksland; maar de infrastructuur is afwezig 
of verouderd. Met meer gegevens van patiënten die 
(innovatieve) geneesmiddelen gebruiken kunnen we sneller 
zicht krijgen op wat goed werkt bij welke patiëntengroepen. 
Daarvan we kunnen leren voor toekomstige patiënten. 
Kijk hoe een patiënt zelf een behandeling ervaart. De 
zogenaamde patient-reported outcomes. Soms is slimme 
zorg niet altijd wat technisch mogelijk is, maar wat voor het 
individu op dat moment het beste is. De juiste zorg voor de 
juiste patiënt, op het juiste moment.

‘Twintig jaar vooruit kijken gaat vooral over investeren in 
oplossingen voor de toekomst. Dilemma’s zullen blijven maar 
met het opgebouwde wederzijds vertrouwen is het nu voor de 
overheid, bedrijven en de wetenschappelijke gemeenschap 
hét moment om samen deze kansen te pakken. 

Een nieuw ecosysteem bouwen, met de makers van 
geneesmiddelen aan tafel. Samen een visie ontwikkelen 
op geneesmiddelen voor 2040 met de gezondheids- en 
welzijnsambities voor Nederland. Boven het bureau 
van iedere bestuurder, beleidsmaker en opinieleider in 
Nederland zou een bordje met het adagium van Churchill 
kunnen hangen: ‘Never let a good crisis go to waste’.

jaren zijn er een paar terugkerende bouwstenen voor een 
toekomstbestending geneesmiddelenbeleid.’

• Investeer in Digitaal, preventie en vaccins: De vraag naar 
zorg zal blijven toenemen. Om de kwaliteit van de zorg 
hoog te houden en uitkomsten of gezondheidswinsten 
te verhogen hebben we slimmere zorg nodig. Door 
corona is er al een enorme stap gemaakt op gebied 
van digitalisering van de zorg en eHealth. Hier is nog 
een wereld te winnen, in het bijzonder voor ouderen. 
Daarnaast is het belangrijk dat er meer wordt ingezet op 
preventie en de ontwikkeling van vaccins. 

• Bouw verder op de publiek-private samenwerking die er 
nu al is: maak een deltaplan met de sector over de groei 
van de geneesmiddelenuitgaven als onderdeel van de 
totale zorg rondom een patiënt of patiëntengroep. Ingrid 
Thijssen zegt daarover: ‘zoek naar win-win-situaties voor 
overheden, belastingbetalers, patiënten en bedrijven.’ 

• Stuur op uitkomsten. (Toekomstige) gezondheidswinst 
wordt deels geleverd door personalized medicines. Die 
toekomst is planbaar met behulp van de horizonscan. 
Ontwikkel markttoelatingscriteria die toekomstbestendig 
zijn zodat ook voor deze nieuwe generaties 
geneesmiddelen duidelijk is wat de procedures en de 
tijdslijnen zijn. Zie Duitsland waar nieuwe geneesmiddelen 
eerst toegelaten worden, waarna in de praktijk gekeken 
wordt onder welke voorwaarden het geneesmiddel in het 
pakket kan blijven. Dat is winst voor de patiënt. Goede 
oplossingsrichtingen zijn ook nieuwe financiering- of 
betalingsmodellen, zoals betalen voor uitkomsten. Er 
is de laatste jaren al ervaring opgedaan met dergelijke 

‘We moeten 
toe naar een 
huwelijk van 
publiek-privaat 
vertrouwen’
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‘Ik zie een opgaande beweging in de beeldvorming van de 
farmaceutische sector. Er zit meer balans in dan enkele jaren 
geleden,’ zegt reputatiedeskundige Cees van Riel in deze 
uitgave. Vrijwel dagelijks berichten de media over nieuws op 
het gebied van geneesmiddelen. Dat leidt soms tot kritische 
krantenkoppen maar ook tot degelijke achtergrondverhalen. 
De VIG voert een actief mediabeleid waarin openheid en 
eerlijkheid voorop staan.
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INTERVIEWAARNOUD OVERKAMP

‘We moeten meer oog hebben

voor de betaalbaarheid van onze

medicijnen’

Farmaceutische bedrijven staan er slecht op. Maar de sector

verandert en gaat zelfs ‘met enorme stappen voorwaarts’,

zegt Aarnoud Overkamp, die werkt aan een gedragscode

voor de branche.

Michiel	van	der	Geest17	september	2018,	2:00
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‘Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel begint met 
het beter begrijpen van een ziekte. Dat lijkt een open deur 
maar is een vrij nieuw inzicht. Toen ik veertig jaar geleden 
in dit vak begon, leken virale infecties nog onbehandelbaar. 
Inmiddels hebben we veel beter zicht op de werking van 
zulke infecties en daarmee komen behandelingen steeds 
sneller in beeld.

Toch gebeurt het nog steeds dat er vol verwachting wordt 
gekeken naar de farmaceutische sector om antwoorden te 
geven op ziektes waar we geen of nauwelijks grip op krijgen, 
zoals depressiviteit. Psychiaters schrijven middelen voor 
die vaak al decennia beschikbaar zijn. Farmaceuten krijgen 
daardoor soms het verwijt dat ze niet willen investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe antidepressiva.’ 

Het waarom van een ziekte
‘Maar de industrie kan geen konijnen uit een hoed toveren 
wanneer de medische wetenschap er niet in slaagt om 
een bepaald ziektebeeld beter te doorgronden. Dan wek 
je verwachtingen die geneesmiddelenmakers niet waar 
kunnen maken. In het geval van antidepressiva stokte het 
onderzoek naar de onderliggende psychische aandoening 
en werden de effecten van geneesmiddelen steeds minder 
goed meetbaar. Wat je dus eigenlijk wilt, is dat er aandacht 
blijft naar het waaróm van een ziekte. Alleen dan kan je aan 

de slag met nieuwe medicijnen om een ziektebeeld beter te 
kunnen behandelen.’ 

Moldavië
‘De geneesmiddelensector is in de afgelopen jaren veranderd 
van een ‘chemische fabriek’ in een ‘drugs design’-industrie. 
Het is nog een relatief jonge en lerende sector maar de 
protocollen waarmee we werken, zijn daar niet voldoende op 
aangepast. Iedere fase van klinisch onderzoek loopt nu vast 
in ingewikkelde en trage regelgeving. We wijken bijvoorbeeld 
uit naar Moldavië om nieuwe geneesmiddelen te testen, 
zogenaamd omdat het daar makkelijker en goedkoper is. 
Dan ben je toch gek? Een reumapatiënt in Moldavië is niet 
hetzelfde als een reumapatiënt hier. En daarmee kloppen de 
onderzoeksdata dus ook niet.’

Onderzoek terug naar Nederland
‘Onderzoek moet gewoon terug naar Nederland. Test 
patiënten thuis, gecontroleerd en buiten een klinische setting. 
Niet met placebo’s maar met echte geneesmiddelen en echte 
patiënten. Kan een patiënt beter lopen en heeft hij minder 
pijn ten opzichte van het bestaande middel – dat is toch alles 
wat je wilt weten? Met een ‘Apple Watch’ kan je al voldoende 
betrouwbare data ophalen om te onderzoeken of een nieuw 
medicijn doet wat we hopen dat het doet. Onze onderzoeken 
kunnen echt twee keer zo snel en twee keer zo goedkoop.’ 

‘De echte waarde zit 
in informatie’

Adam Cohen
Prof. Dr. Adam Cohen is emeritus hoogleraar 
klinische farmacologie aan de Universiteit 
Leiden en was 30 jaar lang (tot begin 2018) 
de algemeen bestuurder van het Centre for 
Human Drug Research (CHDR).
Adam Cohen heeft farmacie en geneeskunde 
gestudeerd in Leiden en heeft daarna in 
Londen gewerkt bij de afdeling klinische 
farmacologie van de Wellcome Research 
Laboratories en de afdeling interne 
geneeskunde van King’s College. Hij is een 
van de oprichters van het Paul Janssen 
Future lab in Leiden. 
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‘Onze 
onderzoeken 
kunnen twee 
keer zo snel en 
twee keer zo 
goedkoop’
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is veel te groot. Ook de forse prijsdalingen die optreden 
wanneer een patent vervalt, geeft aan dat het huidige 
prijscurve te grillig is. Ik zou af willen van die achtbaan 
en hopen dat er ‘normale’ prijzen komen – zowel voor 
de duurdere innovatieve medicijnen als voor wat we nu 
generieke medicijnen noemen. Een pil op zich kost bijna 
niets. Maar de echte waarde van een medicijn zit in de 
informatie. Je kan een medicijn goedkoper maken door de 
weg naar deze informatie efficiënter te maken.’

Efficiënte pijplijn
‘De prijs die een geneesmiddelenbedrijf rekent is geen 
momentopname. Er is geld nodig voor de contiuniteit, er is 
geld dat is geïnvesteerd om die pil te maken. Er is geld dat 
is uitgegeven aan mislukte onderzoeken en geld dat nog 
wordt uitgegeven om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Ik 
zou willen dat bedrijven meer inzicht geven in de kosten van 
hun research. Daarmee breng je de efficiency van hun pijplijn 
in kaart. Als er een bedrijf is met een enorme hoeveelheid 
middelen die de eindstreep niet halen, dan zou ik dat als 
aandeelhouder interessant vinden.’ 

Ander systeem
‘Het systeem past nu niet bij het doel: zorgen dat er zo 
efficiënt mogelijk wordt gewerkt om tegen zo laag mogelijke 
kosten nieuwe en goed werkende geneesmiddelen te 
ontwikkelen. Wanneer we dat als ons gemeenschappelijke 
belang omarmen, hebben we ook een collectieve 
verantwoordelijkheid om inefficiënties in het systeem te 
elimineren. Het begint met investeringen die de overheid 
niet voor zijn rekening gaat nemen. Je kunt daarom aan het 
einde van de pijplijn wel gaan roepen dat je alle prijzen wilt 
halveren of patenten gaat opheffen, maar dat heeft geen zin. 
Eerst moeten we een plan hebben; het eens worden wat we 
willen, hoe we dat kunnen bereiken en wat de samenhang is 
tussen alle stappen in het proces en alle partijen die daarbij 
betrokken zijn. Er is nu geen lange termijn beleid of grondige 
analyse, maar we zien wel allerlei knelpunten en zwakke 
schakels. Als je één knelpunt hebt opgelost, heb je het 
systeem nog niet veranderd. 

We moeten ophouden met dat eindeloos onderhandelen 
over prijzen. Het lijkt soms wel alsof je op een markt in Turkije 
rondloopt. Ik begrijp heel goed dat Nederland die draai niet 
alleen kan maken. Dat moet op Europees niveau, of eigenlijk 
mondiaal. Wat het meteen lastig maakt. De ontwikkeling van 
het kostenmodel zit muurvast in een groter systeem.’

Reputatie
‘In het geneesmiddelendebat zijn kosten en prijzen veel te 
dominant geworden. Dat mes snijdt aan twee kanten. De 
geneesmiddelenbedrijven moeten voortdurend rekening 
houden met de aandeelhouders. Dat is ook logisch, want 
we hebben er nu eenmaal voor gekozen dat bedrijven 
geneesmiddelen ontwikkelen. Met aandeelhouders 
die rendement verwachten. En met patenten om vaak 
risicovolle investeringen te beschermen. Dat leidt soms tot 
excessen, waarin patenten onnodig worden opgerekt. Ik 
ben helemaal voor patenten om innovatie te beschermen, 
maar je moet ze niet misbruiken. Dat kost geld en zorgt 
voor reputatieschade. Van de andere kant heeft de focus op 
prijzen tot maatschappelijke argwaan geleid, waardoor er 
steeds meer regels zijn gekomen en instituten om de sector 
‘in de gaten te houden’. We houden elkaar zo gevangen in 
wantrouwen en dat levert niets op.’

Waarde van een pil zit in informatie
‘De kloof tussen de hoge prijs voor sommige nieuwe 
medicijnen en de vaak spotgoedkope generieke medicijnen, 
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‘In het geneesmiddelen- 
debat zijn kosten en 
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vermogen om 
samen te werken’
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Samenwerken als troef
‘De COVID-crisis is hier een goed voorbeeld van. We zien 
overal clubjes die iets roepen zonder dat we het eens zijn 
over de samenhang. Ik had graag gezien dat er een jaar 
geleden een analyse was gemaakt van wat er nodig is om 
de pandemie te verslaan. Welke technologie? Hoe ga je om 
met licenties? Hoeveel fabrieken zijn er nodig voor vaccins 
en wie gaat die bouwen? Hebben we het personeel en zijn 
er voldoende grondstoffen? Er is niet eens een poging 
gedaan om al die puzzelstukjes op tafel te krijgen, wellicht 
omdat iedereen dacht dat het te veel tijd zou kosten en te 
ingewikkeld is. Maar het oplossen van complexiteit moet in 
de uitvoering zitten, niet in de analyse. 

De beste troef van Nederland op het internationale 
speelveld is ons vermogen om samen te werken. We hebben 
altijd het idee dat het ergens anders beter gaat, terwijl we 
het hier allemaal in huis hebben. Hoezo ‘Boston aan de 
Noordzee’ als ambitie? We staan al aan de top. Kijk naar de 
biomedische output vanuit onze hubs in Leiden, Utrecht en 
Amsterdam. Daar kijken ze in Harvard en Boston met ontzag 
naar. Wanneer we minder versnipperd werken, neemt onze 
concurrentiekracht nog verder toe.’ 

Harvard aan de Rijn
‘Dé sleutel om in de mondiale eredivisie mee te draaien, 
is onderwijs. Met een aantal partijen zijn we nu bezig 
om een post master onderwijsprogramma voor 
geneesmiddelenontwikkeling op te zetten. We rekenen op 
de overheid om daaraan bij te dragen. Je zag in de COVID-
pandemie dat mensen met geneesmiddelen aan de slag 
gingen die daar helemaal geen ervaring mee hadden. Alsof 
ze moesten vliegen zonder ooit in een simulator te hebben 
gezeten. Wanneer we het ontwikkelen van geneesmiddelen 
op een hoger niveau willen krijgen dan moet je iedereen naar 
dezelfde school sturen. Boston aan de Noordzee begint met 
een Harvard aan de Rijn.’ 
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De Young Innovators of Medicines, kortweg YIM,  

is een groep young professionals werkzaam in de  

innovatieve geneesmiddelensector. Wij zijn de  

jongerentak van de Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen. 

Wij denken mee en bouwen samen met andere  

(jonge) zorgprofessionals aan het verbeteren van  

de zorg in Nederland. Wij werken hard aan de 

ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen,  

zodat elke patiënt toegang heeft tot het juiste  

medicijn, nu en in de toekomst.

Young 
Innovators
of Medicines

YOUNG  
INNOVATORS  

OF MEDICINES

•Wij organiseren bijeenkomsten 

en rondetafelgesprekken over 

actuele thema’s in de genees-

middelensector en zorg.

•Wij nemen deel aan discussies 

en congressen om onze stem  

in het zorgdebat te laten horen.

•Wij staan op carrièrebeurzen 

om jongeren te vertellen over 

de verschillende loopbaan-

mogelijkheden in de genees-

middelensector.

WAT 
DOET 
YIM?

www.younginnovatorsofmedicines.nl

HOE MAKEN WE ONS 

MEDICIJNSYSTEEM 

TOEKOMSTBESTENDIG?
Nog meer maatwerk 

Nieuw zijn ook de immuuntherapieën. De laatste jaren krijgen steeds meer patiënten 

met kanker zo’n behandeling, die het eigen immuunsysteem sterk genoeg maakt om het 

gevecht met de ziekte succesvol aan te gaan. Nóg nieuwer zijn de gen- en celtherapieën, die 

genezend zijn of in ieder geval een langdurige verbetering van de kwaliteit van leven geven. 

Daarmee komt de behandeling van bijvoorbeeld veel ziektes een belangrijke stap verder. 

Denk hierbij aan kanker en zeldzame ziektes, maar ook aan bijvoorbeeld bloedaandoe- 

ningen, blindheid en gewrichtsklachten. 

Geneesmiddelen worden steeds geavanceerder en krachtiger, maar ook kostbaarder. 

Dat roept discussies op over betaalbaarheid. 

Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat medicijnen slechts een bescheiden deel beslaan 

van het Nederlandse zorgbudget: zo’n 7 %. De totale uitgaven voor geneesmiddelen zijn al 

jaren vrij stabiel: circa  € 5,5 miljard. De geneesmiddelensector realiseert zich – met het oog 

op de opkomst van nieuwe behandelingen, technologie en vergrijzing – dat het belangrijk is 

het budget goed te beheersen.

Hervorming nodig

Daarom vindt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen het belangrijk om samen met  

de overheid, verzekeraars, artsen en patiënten te kijken naar duurzame betaalbaarheid.  

Hervorming van het systeem voor registratie en vergoeding lijkt daarbij onontkoombaar.

ZORGBUDGET BEHEERSEN

HOE DAN WEL?

2017

2014

2011

2016

2013

2010

2015

2012

2009
2008

2018

80

70

60

50

40

30

20

10

0

77,7

5,7

MEDICIJNEN BESLAAN 7% VAN HET TOTALE  ZORGBUDGET ZORGKOSTEN IN MILJARDEN EURO’S
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Omzet receptgeneesmiddelen

Bron: Rijksbegroting 2018; Farminform, 2019
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MEDICIJNONTWIKKELING: VAN MOLECUUL NAAR PATIËNT

AANTAL JAREN
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Als geneesmiddelensector hebben we een aantal ideeën,  

waarover we graag in gesprek gaan!

 Een ander registratie- en vergoedingssysteem;

 Zo’n systeem dient ruimte te bieden aan personalised medicine  

 (kleine patiëntgroepen);

 Uitkomstgerichte zorg is een trefwoord in een toekomstbestendig systeem;

 Gespreide betaling zou een oplossing kunnen zijn bij kostbare behandelingen;

 Eén geneesmiddelenbudget voor intra- en extramuraal;

 
 Actief samenwerken bij nieuwe prijsmodellen, zoals pay for performance; 

 Onderzoeken of fase 3 van medicijnontwikkeling korter (en dus goedkoper) kan. 

ADVANCED THERAPY 

MEDICINAL PRODUCTS

A GUIDEBOOK FOR COMPANIES 

IN THE NETHERLANDS

1

OP WEG NAAR EEN DOORBRAAK

Visie op personalised medicine
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25
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Publicaties
De VIG brengt regelmatig publicaties uit over actuele 
onderwerpen binnen de zorgsector. Deze zijn terug te 
vinden op de pagina Actueel van onze website www.
vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl 

 Medicijnsector in transitie | 21



22 | Medicijnsector in transitie

‘De COVID-19-
crisis laat ons 
zien dat we veel 
meer moeten 
inzetten op 
preventie’
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‘Dankzij de vaccinmakers en wetenschappers zijn er het 
afgelopen jaar in een extreem kort tijdsbestek veilige en 
effectieve vaccins ontwikkeld en geproduceerd. Belangrijks 
is denk ik dat we -in het verlengde van de aanbevelingen 
van Hans Schikan, de speciale gezant van het kabinet voor 
vaccins- als land doorpakken om Nederland nog meer tot 
een toonaangevende farma/medtech-hub te maken. Het 
zou mooi zijn als hier nog meer ontwikkeld en geproduceerd 
kan worden voor de hele wereld. Dat is mijn droom : een 
soort ‘Boston aan de Noordzee’, dat zich nu al materialiseert 
bijvoorbeeld rondom het Bio Science Park in Leiden.’

Schuw het publieke debat niet
‘Kritische vragen bij het verdienmodel, het maken van winst 
en de rol van aandeelhouders is niet aan farmaceutische 
bedrijven voorbehouden en komen bij veel meer bedrijven 
naar voren. Daar ligt een belangrijke taak voor bedrijven 
zelf, door het gesprek aan te gaan en de vraagstukken en 

dilemma’s te schetsen die spelen in jouw markt of sector. 
Schuw het publieke debat niet zou ik willen zeggen. Ik 
zie dat velen uit jullie sector dat inmiddels ook erg goed 
doen. Kernboodschap van onze nieuwe koers is verder dat 
we als bedrijfsleven met elkaar zorgen dat iedereen in de 
welvaart kan delen in de beste Rijnlandse traditie. Brede 
welvaart creëren en zelf verantwoordelijkheid nemen zijn 
doorslaggevend naar de toekomst.’ 

Participatie
‘Vergeet daarbij niet dat de zorgkosten in ontwikkelde 
landen niet onbeperkt kunnen blijven stijgen. Daar moeten 
ondernemingen op inspelen. De uitdaging zit de komende 
jaren volgens mij in win-win-situaties te zoeken voor 
overheden, belastingbetalers, patiënten en bedrijven. 
De Europese farmastrategie biedt daar denk ik goede 
aanknopingspunten voor Nederland voor. De helft van 
de ontwikkelingskosten van een nieuw medicijn bestaat 

‘Nederlandse 
oplossingen voor 
mondiale vraagstukken’

Ingrid Thijssen
Drs. Ingrid Thijssen is vanaf september  
2020 voorzitter van werkgeversorganisatie 
VNO-NCW.

Daarvoor was ze voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Alliander en directievoorzitter 
van NS Reizigers.

Verder was zij voor haar aantreden bij VNO-
NCW commissaris bij diverse organisaties, 
onder meer bij Havenbedrijf Rotterdam en 
Coöperatie VGZ. Ingrid Thijssen heeft rechten 
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
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1

Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025

Toekomstpact  

Biotechnologie  

Nederland 2025

Februari 2021

BOSTON AAN DE NOORDZEE    |   5

VERBORGEN PAREL  
IN DE ECONOMIE

De geneesmiddelensector is een 

economische factor van gewicht, met 

veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Geneesmiddelenbedrijven zijn actief in 

de hele keten van lab tot patiënt, maar 

hun kracht ligt vooral bij de ontwikkeling, 

registratie, productie en distributie van 

geneesmiddelen.

De afgelopen jaren is de sector 

uitgegroeid tot een krachtig en bloeiend 

ecosysteem. Met honderden kleinere 

en grotere bedrijven, fabrieken die 

levensreddende medicijnen produceren 

en wetenschappelijke instituten van 

wereldformaat. De recente komst van het 

Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar 

Amsterdam creëert een extra impuls, en 

extra kansen voor Nederland.  

Al met al heeft Nederland alle ingrediënten 

in huis om hét leidende ecosysteem van 

Europa te worden op het gebied van  

life sciences and health. 

De geneesmiddelensector is een verborgen 

parel die veel meer aandacht verdient.

1

2.900
innovatieve R&D life science bedrijven 

420 
biofarmaceutische bedrijven

65.000 
werknemers in de geneesmiddelensector,  

7.800 in klinisch onderzoek 

200
publiek-private samenwerkingsverbanden

14
universiteiten waarvan 12 biomedische  

onderzoeksuniversiteiten

8
universitaire medische centra

± 550
Nieuwe klinische onderzoeken per jaar

€ 33 miljard
jaarlijkse omzet

€ 29 miljard
productiewaarde

6,2%
gemiddelde jaarlijkse groei in toegevoegde waarde

€ 131,4
toegevoegde waarde per uur 

DE GENEESMIDDELENSECTOR 
IN CIJFERS:

gelegd: hoe zorgen we samen dat Nederland nog vitaler 
en gezonder wordt. Ten tweede: net als in andere sectoren 
de vruchten plukken en voortvarend met digitalisering aan 
de slag. Ten derde: we kijken in SER-verband, aanvullend 
op ons eerdere advies ‘Zorg voor de Toekomst’, naar de 
vergrijzing: hoe kunnen we onze samenleving beter inrichten 
op deze grote trend. Bijvoorbeeld met andere en kleinere 
woonvormen of persoonlijke diensten en door de organisatie 
van de ‘ouderenzorg’ meer toekomstbestendig maken.’ 

Traditie in Biotech
‘Wij hebben in onze nieuwe koers ‘ondernemen voor 
brede welvaart’ de duidelijke ambitie uitgesproken om 
in te zetten op brede welvaart. Sleuteltechnologien als 
Biotechnologie en Artificial Intelligence (AI) spelen een 
kritieke rol in deze ambitie, omdat ze ook in aangrenzende 

‘Biotech belooft 
een revolutie voor 
onze menselijke en 
maatschappelijke 
gezondheid’

bijvoorbeeld uit financieringslasten. 
Als we dat kunnen verlagen door 
bijvoorbeeld participatie van 
overheden, dan leidt dat op termijn 
tot lagere prijzen. Zo zie ik meer 
mogelijkheden hier met elkaar wat 
aan te doen.’ 

Zorg voor de toekomst
‘Om het systeem toekomstbestendig 
te houden zijn drie dringen 
nodig denk ik. Ten eerste: nog 
meer inzetten op gezondheid en 
preventie. Zie ook de COVID-19-
crisis. We hebben samen met o.a. 
scholen, gemeenten, sport, de 
zorg en wetenschap daarover 
net voorstellen bij de informateur 
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sectoren nieuwe methodes en technieken mogelijk 
maken. Wat ik aan Biotech specifiek zo geweldig vind, is 
dat het niet alleen een enorme technologische potentie 
heeft – van sprongen in onze duurzaamheidsslag met 
biologisch afbreekbare verpakkingen tot nieuwe groene 
energiebronnen en efficiëntere industriële processen – maar 
ook een revolutie voor onze menselijke en maatschappelijke 
gezondheid belooft. Zo zijn veel coronavaccins gemaakt 
met biotechnologie zoals mRNA. Een derde van de 
coronavaccins is zelfs ontwikkeld met Nederlands 
onderzoek! Dat vind ik voor ons land een prachtige pluim. 
Wij hebben een sterke traditie in biotechnologie, zowel 
qua onderzoek als bedrijven. Als wij hierop inzetten, en het 
‘Boston van de Noordzee’ worden, weet ik zeker dat wij ook 
in de toekomst ‘Nederlandse oplossingen’ kunnen bieden 
voor mondiale vraagstukken.’

Top
‘Als we deze ambitie willen bereiken, moeten de condities 
hier gewoon top zijn. Niet meer vanwege ons interessante 
fiscale stelsel, maar vanwege onze top opgeleide 
beroepsbevolking, onze financiële dienstverlening van 
wereldklasse, onze excellente infrastructuur en onze 
tolerante samenleving. Daar is nog heel wat werk te doen 
en daar trekken we hard aan. Met veel aandacht voor 
extra investeringen in onderwijs en innovatie. Met betere 
opleidingen en het terugdringen van kansenongelijkheid. Wij 
gaan er alles aan doen dit gerealiseerd te krijgen.’ 

‘Mijn droom 
is een soort 
‘Boston aan de 
Noordzee’, waarin 
Nederland nog 
meer ontwikkelt en 
produceert voor de 
hele wereld’

Nu is het moment. Met de indringende lessen van COVID-19 nog vers  
in het geheugen, is dit een uitgelezen moment om samen te werken aan 
Boston aan de Noordzee. We hebben een stevig fundament, met een stabiel 
beleid rondom het beschermen van intellectueel eigendom en concurrerende 
financiële instrumenten als de innovatiebox. Dit zijn maatregelen waarmee 
we internationaal goed scoren. Laten we dat zo houden! Maar we kunnen 
nog extra meters maken, als de overheid (nog sterker) inzet op de volgende 
doelen, waarover we graag verder praten. Wat wij vragen:

1. Langjarig overheidscommitment om te investeren in het ontwikkelen en  
  maken van medicijnen en vaccins;

2. De durf om als Nederland concurrerend te zijn ten opzichte van andere  
  landen, zowel voor investeerders en kenniswerkers als qua voorzieningen; 

3. Op korte termijn het mede realiseren van nieuwe laboratoria van  
  wereldklasse; 

4. Krachtige bundeling van bestaande initiatieven in een Nationale  
  Regietafel Biotechnologie en Medicijnen. 

1. Stip op de horizon en ambitie  
De geneesmiddelensector in Nederland heeft de ambitie om van ons 
land het Boston aan de Noordzee te maken. Zóveel kennis, kunde en 
infrastructuur op een klein geografisch gebied, dat geeft ons in Europees 
opzicht een voortreffelijke uitgangspositie. Het is nu voor overheid, 
bedrijven en wetenschap een kwestie van samen kansen pakken. 

2. Investeringen in R&D  
Onze sector is al een van de grootste investeerders in R&D in 
Nederland. Maar daar blijft het niet bij. De zorg staat voor grote 
uitdagingen. Zo komen er nieuwe virussen, is er het enorme risico van 
antibioticaresistentie en moeten we volop investeren in onderzoek naar 
de bestrijding van ziekten als dementie en kanker. We willen een sterk, 
innovatief ecosysteem voor LSH op eigen bodem hebben. Nu al is de 
Nederlandse geneesmiddelensector goed voor zo’n 65.000 banen en 
Nederland exporteerde in 2019 voor € 27,7 miljard aan geneesmiddelen. 
In 2019 investeerden geneesmiddelenbedrijven in Europa in totaal  
€ 166,8 miljard in onderzoek en ontwikkeling.

3. De geneesmiddelensector gelooft in samenwerking  
De pandemie heeft ons geleerd dat schouder aan schouder werken 
loont. Dat het gelukt is om in een jaar tijd meerdere coronavaccins te 
ontwikkelen, is te danken aan de intensieve en ongekende samenwerking 
tussen overheden, bedrijven en wetenschappers.

ONS  
AANBOD

ONZE VRAAG
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Medicijnen  
op maat
‘Behandeling op maat’ is de rode draad in veel 
publicaties van de VIG.  Dankzij medische 
innovaties is het steeds beter mogelijk om 
patiënten op maat te helpen. En dat is van groot 
belang voor de gezondheid van die patiënt. 
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Betalen voor een maatwerkgeneesmiddel dat werkt bij die 
ene, specifieke patiënt. Een geneesmiddel pas voorschrijven 
als een test vooraf uitwijst dat het middel waarschijnlijk 
aanslaat. Of een levensreddend medicijn alvast beschikbaar 
stellen voor patiënten die het middel dringend nodig heb-
ben, ook al is het nog niet geregistreerd. Dat zijn treffende 
voorbeelden van maatwerk.

Dankzij medische innovaties is veel meer mogelijk om  
patiënten op maat te helpen. Bijvoorbeeld door met  
biomarkers, zoals bloed of weefsel, vooraf in te schatten 
hoe en of een medicijn zal werken bij die ene man of vrouw. 

Dat is van groot belang voor de gezondheid van die patiënt. 
‘Behandeling op maat’ is daarom de rode draad in onze 
eerder verschenen Geneesmiddelenagenda 2017- 2021, 
waarin onze visie voor de komende jaren staat.

Al deze vormen van maatwerk helpen de patiënt vooruit. 
Daarbij is het van belang om ook over informatie op maat te 
beschikken. Welke patiënten reageren goed of juist slecht op 
een bepaalde behandeling? En welke gemeenschappelijke 
kenmerken hebben die patiënten? Dat zijn essentiële data, 
die worden opgeslagen in registers per ziektebeeld. Vaak 
zijn die registers nog decentraal, bijvoorbeeld per zieken-
huis. Maar gelukkig komen er steeds meer centrale landelij-
ke registers, waardoor verbanden zijn te leggen. 

Innovatie heeft de afgelopen jaren veel gezondheidswinst 
opgeleverd, maar we zijn er nog lang niet. Onze leden span-
nen zich iedere dag weer in om nieuwe geneesmiddelen te 
ontwikkelen die het leven van patiënten verbeteren. In deze 
brochure vindt u hier negentien mooie voorbeelden van. 

Deze voorbeelden inspireren ons om verder te gaan op de 
ingeslagen weg. Dat kan alleen in hechte samenwerking 
met andere betrokken partijen in de zorg. Daarover gaan 
we graag in gesprek, om gezamenlijk de patiënt verder te 
helpen. Er is nog veel belangrijk werk te doen!

GERARD SCHOUW,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Voorwoord
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INNOVATIE
OP MAAT

Dankzij innovaties 
is het steeds beter 

mogelijk om 
patiënten op maat 

te helpen.
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Betalen voor een maatwerkgeneesmiddel dat werkt bij die 
ene, specifieke patiënt. Een geneesmiddel pas voorschrijven 
als een test vooraf uitwijst dat het middel waarschijnlijk 
aanslaat. Of een levensreddend medicijn alvast beschikbaar 
stellen voor patiënten die het middel dringend nodig heb-
ben, ook al is het nog niet geregistreerd. Dat zijn treffende 
voorbeelden van maatwerk.

Dankzij medische innovaties is veel meer mogelijk om  
patiënten op maat te helpen. Bijvoorbeeld door met  
biomarkers, zoals bloed of weefsel, vooraf in te schatten 
hoe en of een medicijn zal werken bij die ene man of vrouw. 

Dat is van groot belang voor de gezondheid van die patiënt. 
‘Behandeling op maat’ is daarom de rode draad in onze 
eerder verschenen Geneesmiddelenagenda 2017- 2021, 
waarin onze visie voor de komende jaren staat.

Al deze vormen van maatwerk helpen de patiënt vooruit. 
Daarbij is het van belang om ook over informatie op maat te 
beschikken. Welke patiënten reageren goed of juist slecht op 
een bepaalde behandeling? En welke gemeenschappelijke 
kenmerken hebben die patiënten? Dat zijn essentiële data, 
die worden opgeslagen in registers per ziektebeeld. Vaak 
zijn die registers nog decentraal, bijvoorbeeld per zieken-
huis. Maar gelukkig komen er steeds meer centrale landelij-
ke registers, waardoor verbanden zijn te leggen. 

Innovatie heeft de afgelopen jaren veel gezondheidswinst 
opgeleverd, maar we zijn er nog lang niet. Onze leden span-
nen zich iedere dag weer in om nieuwe geneesmiddelen te 
ontwikkelen die het leven van patiënten verbeteren. In deze 
brochure vindt u hier negentien mooie voorbeelden van. 

Deze voorbeelden inspireren ons om verder te gaan op de 
ingeslagen weg. Dat kan alleen in hechte samenwerking 
met andere betrokken partijen in de zorg. Daarover gaan 
we graag in gesprek, om gezamenlijk de patiënt verder te 
helpen. Er is nog veel belangrijk werk te doen!

GERARD SCHOUW,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Voorwoord
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INNOVATIE
OP MAAT

Dankzij innovaties 
is het steeds beter 

mogelijk om 
patiënten op maat 

te helpen.
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Het eigen immuunsysteem is soms in staat om 
kanker aan te pakken. Dat wil zeggen dat het 
afweersysteem van een patiënt wordt ingezet 
om de ziekte te bestrijden.  

Een nieuw geneesmiddel van MSD, voor 
bepaalde vormen van kanker, is een vorm van 
immunotherapie. Uit onderzoek bleek dat dit 
geneesmiddel effectief is bij niet-kleincellige 
longkanker, met een grotere kans van slagen 
bij patiënten met veel tumorcellen waarop 
de stof PD-L1 wordt aangetroffen. Met een 
test is vooraf vrij goed in te schatten bij wie de 
behandeling aanslaat. Het middel wordt elke 
drie weken via een infuus van dertig minuten 
toegediend.

Behandeling
Sinds 2015 wordt deze behandeling vanuit 
de basisverzekering vergoed voor gevorderd 
melanoom, een vorm van huidkanker. Inmiddels 
wordt het ook vergoed voor de eerstelijns- 
en tweedelijns behandeling van uitgezaaide 
niet-kleincellige longkanker én onbehandelbaar 
klassiek Hodgkinlymfoom. Het middel kan 
nu ook worden ingezet voor de behandeling 
van gevorderde blaaskanker. Klinisch onder-
zoek laat zien dat helaas niet alle behandelde 
patiënten baat hebben bij dit medicijn. Het 
voorschrijven blijft een afgewogen keus van de 
behandelend arts. 

Voorspellen
PD-L1 is een stof die onder andere in kanker-
cellen aanwezig is. Deze stof speelt een be-
langrijke rol bij het doelmatig voorschrijven van 
deze behandeling bij patiënten met niet-klein-
cellige longkanker. 

Via een test is vóór de behandeling aan te geven 
welke longkankerpatiënten het meeste baat 
kunnen hebben bij de behandeling. Daartoe 
wordt een stukje tumorweefsel uit de long ge-
nomen en in het laboratorium bewerkt met een 
antistof voor PD-L1. Als blijkt dat meer dan de 
helft van de tumorcellen PD-L1 cellen positief 
is, heeft het zin om het middel voor te schrijven. 

Binnen de gezondheidszorg wordt het steeds beter moge-
lijk om de juiste behandeling, aan de juiste patiënt, op het 
juiste moment te geven. Die gerichtere aanpak is mogelijk 
dankzij een aantal trends. 

Ten eerste door diverse technologische ontwikkelingen. 
Denk bijvoorbeeld aan nanotechnologie, waarmee een 
geneesmiddel naar een specifieke plek in het lichaam 
kan worden gestuurd. Ten tweede komen er steeds meer 
op maat gesneden data. Daarmee kan de behandelaar de 
meest effectieve behandeling kiezen voor een specifieke 
patiënt. Deze big data kunnen op talloze manieren verza-
meld en geproduceerd zijn, bijvoorbeeld door het gene-
tisch materiaal (DNA) van de patiënt in kaart te brengen. 

Om behandeling op maat te kunnen geven, wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van biomarkers. Dat zijn specifieke, 
meetbare kenmerken van een persoon. Denk aan bloed-
waarden, weefsel, genetische mutaties, en gegevens die 
verkregen zijn uit scans en dergelijke. 

Met behulp van biomarkers is steeds beter te voorspellen 
hoe een ziekte zich ontwikkelt, maar ook of een bepaald 
geneesmiddel bij die ene patiënt zal aanslaan. Ze kunnen 
ook een voorspellende waarde hebben voor bijwerkingen. 
Daardoor krijgen patiënten het voor hen meest kansrijke 
geneesmiddel . 

Volledig gepersonaliseerde geneesmiddelen, die op maat 
voor één individu zijn gemaakt, zijn nu nog zeldzaam. 
Wat we al wel vaker zien, zijn geneesmiddelen waarbij op 
grond van biomarkers in te schatten is of deze bij een speci-
fieke patiëntgroep effectief zullen zijn.

De stof is dus een voorspellende biomarker voor 
deze vorm van immunotherapie bij longkanker.

Gerichte inzet
Daarnaast is dit medicijn ook beschikbaar voor 
mensen die al eerder met chemotherapie zijn 
behandeld, maar waarbij een vervolgbehan-
deling nodig is omdat ze een progressie van 
longkanker kregen of omdat de behandeling 
niet goed werd verdragen.

Doordat vooraf vrij goed in te schatten is of het 
middel aanslaat, kan dit middel gericht worden 
ingezet. Dit verhoogt de effectiviteit en is kos-
tenbesparend. Bovendien waarderen patiënten 
het vaak dat zij vooraf een inschatting krijgen 
over het mogelijke effect van hun therapie.

Biomarkers
Er wordt veel onderzoek gedaan naar biomarkers 
bij kanker. Hierdoor komen er in de toekomst 
mogelijk meer biomarkers beschikbaar die een 
voorspellende waarde kunnen hebben voor 
effectiviteit van immunotherapie. Ook wordt 
gekeken of het combineren van biomarkers 
zinvol is en komen nu al de eerste resultaten uit 
studies met combinaties van geneesmiddelen. 
Beide ontwikkelingen vergroten de mogelijk-
heden om behandeling op maat te bieden bij 
patiënten met kanker.

IMMUNOTHERAPIE  
BIJ KANKER
MSD 

BEHANDELING 
OP MAAT  
BIJ KANKER

Behandeling 
op maat

WAT VERSTAAN WIJ ONDER… 

Met biomarkers 
is steeds beter te 

voorspellen of 
een geneesmiddel 

aanslaat.
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Mens, medicijn & 
maatschappij
Mens, medicijn & maatschappij geeft een breed beeld van 
de maatschappelijke rol van geneesmiddelenontwikkelaars 
en de waarde van geneesmiddelen.
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BEHANDELING 
VOOR ZIEKTE 
VAN ALZHEIMER 
KOMT ERAAN

In de komende vijf jaar komen hopelijk middelen 

op de markt waarmee de ziekte van Alzheimer 

in een vroeg stadium af te remmen is. Of zelfs te 

stoppen. Een interview met Alzheimerexpert  

Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en 

directeur Alzheimercentrum in het Amsterdamse 

VU Medisch Centrum. Hij is optimistisch.

WIE IS PHILIP SCHELTENS?

Philip Scheltens is hoogleraar 

neurologie en directeur van 

het Alzheimercentrum van het 

VU Medisch Centrum. Philip 

Scheltens is mede initiatief- 

nemer van het Deltaplan  

Dementie, en kreeg begin 

2017 de prestigieuze Euro-

pean Grand Prix for Research 

of the Foundation on  

Alzheimer's Disease. 

Op de dag van het interview voorspelt 

het RIVM Trendscenario dat de sterfte 

door dementie in de komende decennia  

verdrievoudigt, tot veertigduizend 

sterfgevallen in 2040. Het aantal 

patiënten bedraagt dan een half miljoen, 

bijna twee keer zo veel als nu. Scheltens 

(60) is als arts en onderzoeker al 25 

jaar betrokken bij de behandeling van 

Alzheimerpatiënten. Toen hij aan zijn 

loopbaan begon, was er nog niet veel 

aandacht voor dit onderwerp. ‘Ik heb 

hier jarenlang in mijn eentje onderzoek 

gedaan, tegen de stroom in. Het beeld 

was dat Alzheimer bij de ouderdom 

hoort, terwijl het echt een ziekte is.’ 

In 2000, toen het Alzheimercentrum 

tot stand kwam, ontstond er al meer 

belangstelling. Vanaf 2010 groeit

DE MEEST VOORKOMENDE VORM 

VAN DEMENTIE IS DE ZIEKTE VAN 
ALZHEIMER

70%
Ziekte van 
Alzheimer 

14%
Overige vormen

16%
Vasculaire dementie

Bron: Alzheimer Nederland, 2017

PHILIP SCHELTENS

INNOVATIE / EXPERT / ALZHEIMER
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‘Het is goed dat de geneesmiddelensector een Code heeft. 
In de politiek heb ik geleerd dat mensen het niet eens 
hoeven te zijn met wat je doet, maar als er twijfels zijn over 
je motieven en intenties, dus of je wel deugt, dan heb je een 
probleem. Wanneer je bereid bent om de reflectie op jezelf 
los te laten, je naar buiten toe te verantwoorden en te laten 
zien wat je drijft als sector, dan helpt dat enorm.

Je weet dat je als private sector, vooral binnen de zorg, 
onder een vergrootglas ligt. Er wordt vaak met enig argwaan 
gekeken naar de rol die je speelt. Mensen willen weten of 
je je maatschappelijk verantwoordelijkheid neemt en wat je 
motieven zijn. Deze Code is daarvoor een goede basis.’

Relevant
‘Iedereen begrijpt dat farmaceutische bedrijven geen 
liefdadigheidsinstellingen zijn. Je bent een vereniging van 
bedrijven die naast hun maatschappelijk verantwoorde-
lijkheid ook gewoon winst moeten maken. Dat hoef je niet 

weg te stoppen. Maar het kan gepaard gaan met het beter 
laten zien dat je relevant bent. We zitten te springen om 
nieuwe medicijnen en vaccins, kijk maar naar het afgelopen 
jaar. R&D moet betaald worden en daarvoor moet – en 
mag – er winst gemaakt worden. De uitdaging is of je kan 
laten zien dat dit in verhouding is met elkaar. Natuurlijk is 
het van belang is dat de farmaceutische sector een gezonde 
bedrijfstak is en blijft. 

De discussie gaat altijd binnen drie seconden over de 
winst. Dat is begrijpelijk vanuit het perspectief van de 
burger, die te maken heeft met stijgende premies. Het 
beeld is dat de zorg wordt uitgekleed en steeds duurder 
wordt. Hoe bestaat het dan dat er bedrijven zijn die 
flink verdienen aan mijn zorg? Ik heb dezelfde discussie 
meegemaakt bij de zorgverzekeraars. Daar is het beeld 
ook dat er miljarden worden verdiend die maar op de plank 
liggen. Het is een hele toer, maar absoluut noodzakelijk, om 
de werkelijkheid achter dat beeld te laten zien.’

‘Neem mensen mee’

André Rouvoet
Mr. André Rouvoet is voorzitter van het advies- 
college Code VIG.
Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de VU in Amsterdam. 
Vanaf 1985 is hij actief geweest in tal van politieke 
functies. Hij was onder meer fractiemedewerker, 
directeur van het wetenschappelijk instituut van de RPF, 
Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en partijleider van de 
ChristenUnie, en van 2007 tot 2010 minister voor Jeugd 
& Gezin en vice-premier in het kabinet-Balkenende IV.

In 2011 nam hij afscheid van de politiek. Van 2012 tot 
2020 was hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. 
Momenteel is hij voorzitter van GGD GHOR Nederland.
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‘De Code is een 
essentiële stap 
in het krijgen van 
maatschappelijk 
vertrouwen’
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Vertrouwen
‘Toen ik gevraagd werd voor het Adviescollege voor de 
Code, heb ik eerlijk gezegd wel even getwijfeld of ik mijn 
naam wil verbinden aan een sector die onder vuur ligt. Maar 
toen het duidelijk werd dat ik een bijdrage kan leveren aan 
het verder ontwikkelen van de Code vond ik het mooi! Daar 
kan ik van betekenis zijn, relevant zijn. Ik sta hier wel met een 
kritisch-positieve instelling in. Het beginnen met zo’n Code 
brengt verplichtingen met zich. Het is niet zo dat je met een 
Code meteen het vertrouwen wint en dat mensen staan te 
applaudisseren, zo werkt dat niet. Maar zonder een Code 
gebeurt het in ieder geval niet. Het is een essentiële stap 
in het krijgen van maatschappelijk vertrouwen. Sommige 
harten zul je nooit winnen, maar de farmaceutische sector 
zoekt wel naar de maximale mogelijkheden binnen de 
beperkingen die er nu eenmaal zijn.’

Levende code
‘We hebben een belangrijke stap gezet het afgelopen 
jaar, ondanks de belemmeringen van COVID. Ik vond en ik 
vind dat de Code scherper kan. De VIG heeft zelf advies 

gevraagd op een aantal punten, zoals transparantie over 
prijzen en marktgedrag. Dat waarderen we erg, en daardoor 
konden we meteen aan de slag. Qua scope is de Code 
mooi, nu willen we verder de diepte in. Dat doen we door 
gesprekken met de leden te voeren. Ik wil wel benadrukken 
dat we geen inspectie zijn. Het gaat erom dat we de dialoog 
aangaan en bij elkaar op bezoek komen. Het zou mooi zijn 
als de sector zelf de regie houdt en ervoor zorgt dat de 
Code leeft en strakker wordt. Omdat jullie zelf vinden dat 
de samenleving recht heeft op een scherp genormeerd 
maatschappelijk handelen van de sector. ‘

Prijzen
‘De sector laat zien goed te snappen dat politiek en 
samenleving meer vragen, meer willen weten. Ga het 
gesprek aan over de (on)mogelijkheden. Ook op het gebied 
van transparantie over prijzen binnen de Code. We zien 
als Adviescollege geen mogelijkheden om in de Code 
transparantie over prijzen voor te schrijven. Dat hebben 
we ook onderbouwd. Niet omdat de Vereniging of het 
bestuur dat niet wil, maar omdat de ACM bevestigt dat er 

mededingingsrechtelijke bezwaren zijn. Je kunt onmogelijk 
iets in een code zetten dat bij wet verboden is. Als het 
flauwekul was hadden we dat echt wel opgeschreven.’

Transparantie
‘Transparantie wordt steeds meer gezien als basis van 
vertrouwen. Het is best moeilijk om iets kritisch te zeggen 
over transparantie. Toch doe ik het. Als je transparantie als 
doel neemt en niet als middel, dan keert zich dat tegen je. 
Er is nooit een einde aan wat je transparant kan maken. Dat 
zie je ook in de politiek. Zo werkt het niet in de praktijk. Je 
moet ook veilig kunnen overleggen. Ruimte houden voor 
vertrouwelijke gesprekken betekent nog niet dat je doet aan 
achterkamerpolitiek. 

‘Deze pandemie heeft laten 
zien dat het ontzettend 
belangrijk is dat een sector 
de bewegingsruimte heeft 
om snel te acteren en daar 
vervolgens ook de middelen 
voor heeft’



Medicijnsector in transitie | 31

 
Als je dit vertaalt naar transparantie binnen de zorg heb ik wel 
een goed voorbeeld uit mijn tijd bij de Zorgverzekeraars. De 
NZa wilde op een gegeven moment alle ziekenhuistarieven 
openbaar maken. Daar moesten we niet aan denken. Dan 
gaat iedereen naar elkaar kijken en voordat je het weet gaan 
de prijzen omhoog omdat elk ziekenhuis aan de bovenkant 
gaat zitten. Dat was ook de waarschuwing van de ACM. 
Transparantie moet altijd een inhoudelijke doelstelling 
hebben. Ook daar zie ik een rol voor de Code.’

Bewegingsruimte
‘Deze pandemie heeft laten zien dat het ontzettend 
belangrijk is dat een sector de bewegingsruimte heeft 
om snel te acteren en daar vervolgens ook de middelen 
voor heeft. Stel dat de farma gezegd zou hebben, ‘sorry 
we zitten even krap bij kas want we mochten geen winst 
maken, dus met een beetje geluk hebben we over twee, drie 
jaar een vaccin’. Dan zou de wereld te klein zijn geweest. 
Dit is het moment om daar het gesprek over te voeren. 
Ja, we maken winst, maar kijk ook naar onze relevantie. Ik 

zou het fantastisch vinden als jullie een programma maken 
als ‘De achterkant van het gelijk’, waarin bestuurders op 
het scherpst worden bevraagd over hun worstelingen 
en dilemma’s. Laat zien waar je wakker van ligt en neem 
mensen mee. 
Zorg dat je aanwezig en zichtbaar bent in het zorgdebat.’ 

In januari 2020 overhandig-
de de VIG haar gloednieuwe 
Code aan minister Bruno 
Bruins (Medische Zorg).
Een mijlpaal voor de sector. 
Alle geneesmiddelenbedrij-
ven die lid zijn van de VIG 
hebben de Code ondertekend. 
Hiermee onderstrepen zij hun 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. De Code maakt 
helder vanuit welke waarden 
en normen de leden van  
de VIG werken en waar ze  
voor staan.

De Code bevat 38 afspraken 
over integriteit, transparantie, 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en kwaliteit. Het is 
een vorm van zelfregulering, 
die niet vrijblijvend is. Uniek 
is dat een onafhankelijk Ad-
viescollege monitort of leden 
zich aan de Code houden. 
Daarnaast kan het College 
gevraagd en ongevraagd 
advies geven aan bedrijven; 
hiermee kan de Code zich 
verder ontwikkelen en aange-
past worden. De Code is een 

startpunt, een groeimodel, 
wat betekent dat de Code zich 
verder ontwikkelt door interne 
en externe dialoog. 
 
De Code wordt jaarlijks 
geëvalueerd. In de zomer van 
2021 publiceert de VIG een 
aangescherpte Code. 
In aanloop naar de nieuwe ver-
sie van de Code hebben de 42 
aangesloten bedrijven zichzelf 
opnieuw beoordeeld op de 
vier kernwaarden. Dit leverde 
veel nieuwe voorbeelden op, 

bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. 

Verder heeft het onafhankelijk 
Adviescollege onder leiding 
van André Rouvoet het afge-
lopen jaar de Code uitvoerig 
gecheckt. Daarnaast heeft de 
VIG advies gevraagd aan het 
College over onder andere het 
opnemen van prijstranspa-
rantie in de Code. In de zomer 
van 2021 wordt duidelijk op 
welke punten de Code wordt 
aangepast.



AAN DE SLAG MET  
MANTELZORG

‘THUISWERKEN 
WAS EEN 
UITKOMST

Aan de slag
met mantelzorg
Aandacht voor werkende mantelzorgers is ontzettend 
belangrijk. Een op de vijf werknemers is mantelzorger. 
Meestal verzorgen zij ouders of andere familieleden. 
Zij zijn een onmisbare schakel in de gezondheidszorg, 
maar kunnen hun taken alleen goed uitvoeren met 
steun uit hun omgeving. Veel mantelzorgers geven 
aan dat zij vooral behoefte hebben aan flexibiliteit 
vanuit hun werkgever. Daarom sloegen de Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen en Mezzo, de landelijke 
belangenorganisatie van mantelzorgers, de handen 
ineen om te werken aan een mantelzorgvriendelijke 
geneesmiddelensector.

‘Wij weten als 
medicijnbranche als geen 
ander welke impact ziekte 
heeft op de levens van 
mensen.
Aandacht voor 
mantelzorgers is 
ontzettend belangrijk 
want ze zijn een onmisbare 
schakel in de zorg’

AAN DE SLAG MET  
MANTELZORG

‘MIJN 
WERKGEVER 
WAS HEEL 
FLEXIBEL’
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AAN DE SLAG MET  
MANTELZORG

‘UIT LIEFDE 
BEN JE 
BEREID 
VEEL TE 
DOEN’

‘Mooi om te zien dat mantelzorg iets is wat  
mensen écht raakt.’ 

‘Het is goed om het gesprek over mantelzorg te 
voeren met elkaar. We zitten allemaal in de zorg.  
En die gaat ons aan ’t hart en verbindt ons.’

AAN DE SLAG MET MANTELZORG
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moeten we dat alleen nog met meer trots gaan uitdragen. 
De uitdrukking doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, 
dat kan écht niet meer. We zijn een land met een hoog 
kennisniveau, een geweldige infrastructuur en een hoge 
concentratie van bedrijven en medisch-wetenschappelijke 
centra. Dat maakt Nederland heel bijzonder.’

Felle prijsdiscussie
‘Door de discussie over medicijnprijzen zijn er verschillende 
beelden van innovatieve bedrijven. Dat heeft internationaal 
niet altijd de goede uitstraling en is niet bevorderlijk voor 
het vestigingsklimaat. Dat valt niet te ontkennen. Het is 
een politieke kwaal geworden om alles steeds goedkoper 
te willen, dat wordt alleen maar erger. De felheid van die 
discussie schrikt buitenlandse bedrijven soms wat af, als ze 
zoeken naar een nieuwe vestigingsplek. Laten we ook kijken 
naar de opbrengsten, bijvoorbeeld dat we kanker steeds 
beter kunnen behandelen. Of dat iemand met COPD dankzij 
medicijnen veel langer kan blijven werken. 

‘De komst van het Europese Medicijnagentschap EMA naar 
Amsterdam is een belangrijke ontwikkeling voor de sector 
in de afgelopen jaren. Zonder twijfel. Ten eerste was het 
een heel positief teken dat ons kabinet zich inzette om EMA 
naar Nederland te halen, dat zegt veel over het belang dat 
wordt gehecht aan life sciences & health. Ten tweede is het 
natuurlijk fantastisch dat het gelukt is. Het bracht Nederland 
aanzien, en dat levert veel op. Je merkt dat de EMA een 
belangrijk centerpoint is in Europa. Bedrijven, instanties en 
leveranciers willen bij het medicijnagentschap in de buurt 
zitten. Het versterkt het ecosysteem in Nederland. Nu 

‘Loskomen van de 
waan van de dag’

Trefwoorden als ‘verbinding’ en ‘een national grid’ 
vallen veelvuldig, als je praat met Clémence Ross-
van Dorp. Sinds januari 2020 is ze ambassadeur 
voor de Life Sciences & Health (LSH)-sector, op 
verzoek van de ministeries van EZK en VWS. 
‘Laten we loskomen van de waan van de dag. 
Deze sector vraagt om lange termijn visie.’

Clémence Ross-van Dorp
Drs. Clémence Ross-van Dorp is vanaf januari 
2020 ambassadeur voor het Actieprogramma 
‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences 
& Health’ (LSH). Ze is voorzitter van de Long 
Alliantie Nederland. Ook is ze bestuurder 
bij de Stichting Agora en vervult zij diverse 
toezichthoudende functies. Van 2002 
tot 2007 was ze staatssecretaris van het 
ministerie van VWS.

‘Uiteindelijk 
hebben 
geneesmiddelen- 
bedrijven en de 
politiek dezelfde 
missie’
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‘Organiseer 
eerst het 
feest en 
schiet 
dan pas je 
vuurpijlen af’
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Productielocaties
Weesp / Meppel / Bilthoven /
Nijmegen / Delft / Amsterdam / 
Leiden 

Autoriteiten 
Europees Medicijn Agentschap /
Europees Octrooibureau

Geneesmiddelenbedrijven 
Hotspot Leiden / Hotspot Oss-
Nijmegen / Hotspot Rotterdam / 
Hotspot Amsterdam /  
Hotspot Utrecht

Universitaire Medische Centra
AMC / VUMC / LUMC / Erasmus MC / 
Maastricht UMC / Radboud UMC /  
UMC Groningen / UMC Utrecht

Science Parken 
Leiden Bioscience Park / Utrecht Science 
Park / Pivot Park Oss / Brightlands 
Maastricht / Amsterdam Science Park / 
Campus Groningen

Logistieke knooppunten 
Luchthaven Schiphol / Haven 
Amsterdam / Haven Rotterdam

HOTSPOTS IN NEDERLAND

WEESP 
BILTHOVEN

UTRECHTRIJSWIJK

ROTTERDAM

LEIDEN

AMSTERDAM

DELFT

MEPPEL

GRONINGEN

NIJMEGEN

MAASTRICHT

OSS

150

60

 
Benen op tafel
‘De coronapandemie vormde echt een omslagpunt. De 
samenleving besefte ineens weer hoe ontzettend belangrijk 
vaccins en medicijnen zijn. De wereld liep vast in het eerste 
jaar, toen de ziekte die nog niet goed te bestrijden was. Dat 
trok de schotten tussen overheid, bedrijven en wetenschap 
als het ware omver, omdat er een enorme behoefte aan 
vaccins en informatie was. 
COVID-19 maakte ook duidelijk dat overheden en bedrijven 
prima kunnen samenwerken in noodsituaties. Natuurlijk zijn 

er fouten gemaakt en ging niet alles in één keer goed, maar 
de afdronk is toch dat er in een jaar tijd vier nieuwe vaccins 
zijn ontwikkeld. Daardoor kunnen we anderhalf jaar na de 
start van de crisis weer stap voor stap ons gewone leven 
oppakken. Een enorme prestatie!
Nu moeten we doorpakken. Ten eerste zou ik graag zien dat 
de betrokken ministeries, autoriteiten en bedrijven met elkaar 
een evaluatie opzetten. In besloten kring, met de benen op 
tafel. Wat ging er goed, wat kan een volgende keer beter? 
Misschien is het bijvoorbeeld een goed idee om nu al een Rapid 
Reaction Force te benoemen met een helder protocol, voor een 
volgende gezondheidscrisis. Of, beter nog, samen de risico’s te 
identificeren, zodat we de volgende crisis kunnen voorkomen. 
Het is belangrijk om te bouwen aan wederzijds vertrouwen, 
want sommige vooroordelen zitten diep en de uitdagingen zijn 
groot. Neem de gevaren van nieuwe virussen en groeiende 
resistentie tegen antibiotica. Dit is hét moment om te bouwen 
aan vertrouwen en samenwerking.’

Alles in context
‘Voor mij bestaat niets zonder context. Daarom kies ik vaak 
voor een holistische benadering. Mooie voorbeelden zijn een 
cohort van tienduizend mensen rondom dikke darmkanker, 
maar ook de Long Alliantie. Allerlei partijen verenigen zich, om 
zich dienstbaar te maken aan het patiëntbelang. 
Of neem de LSH-sector in ons land. We hebben vitale en 
groeiende science parken, zoals het Leiden Bio Science 
Park, Pivot Park en de regio Amsterdam. Die regio’s doen het 
goed, maar een reflex is dat ze toch vanuit zichzelf denken. 
Begrijpelijk, maar ook een landelijke agenda is van belang, 
zeker voor een klein land als wij, een grid van waaruit je werkt. 
Zo’n grid bevat een lange termijn visie, het schept een kader, 
het zorgt voor coherentie in financiering, het voorkomt dat 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat bedrijven zich meer verdiepen 
in de politieke werkelijkheid. Nederlands zijn tevreden over 
onze goede gezondheidszorg en hebben daar ook best veel 
voor over. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we straks 
een derde van ons inkomen aan zorg moeten besteden. Dat 
is niet reëel. Daar kun je alleen maar uitkomen door samen 
om de tafel te gaan zitten en elkaars opdrachten en zorgen te 
verkennen. Uiteindelijk hebben geneesmiddelenbedrijven en 
de politiek dezelfde missie: we willen zo veel mogelijk mensen 
gezond houden. Dat is de why van ons werk.’
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we vanuit silo’s denken. Kortom: het verbindt en stimuleert. 
Met het Actieprogramma LSH werken we daar hard aan. Dat 
betekent dat je niet eerst lukraak wat vuurpijlen afschiet en 
daarna een feest organiseert, hoe mooi die vuurpijlen ook zijn. 
Draai het om!
 
Besef in dat verband dat de tijdlijnen van de diverse 
stakeholders verschillen. Bedrijven denken twintig jaar 
vooruit, want medicijnontwikkeling duurt tien tot twintig jaar. 
Een kabinet heeft doorgaans een scope van vier jaar, hoe 
cru het ook klinkt, want daarna zijn er weer verkiezingen en 
wordt er afgerekend. En zorgverzekeraars willen ieder jaar 
hun begroting rond krijgen, zwart-wit gesteld. De tijdshorizon 
verschilt dus. Ook deze kloof is alleen te overbruggen 
door met elkaar om tafel te gaan, en te zoeken naar het 
gezamenlijke.’ 

Partners
‘Voor de komende jaren hoop ik vooral dat we in staat zijn 
meer nationale regie en meer verbinding te creëren in het 
Nederlands LSH-ecosysteem. Aan potentie en kansen geen 
gebrek. Verder hoop ik dat de geneesmiddelensector zich 
krachtiger uitspreekt tegen excessen in de eigen sector. Als 
er boeven zijn, durf dat dan te benoemen. Ik zie een beweging 
richting meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
bedrijven, dat is mooi. Hopelijk kunnen we ook vaker een 
privaat-publiek project opzetten en als gelijkwaardige 
partners financieren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een impuls 
in het onderwijs, zodat we jongeren beter opleiden voor een 
baan in deze fantastische LSH-sector. 
En laten we ook als overheid, bedrijven, wetenschappers en 
patiënten samen vast stellen welke ziektes prioriteit verdienen. 
Voor ons allen, door ons allen. Laat dát de insteek zijn.’ 

‘De komst van 
de EMA naar 
Amsterdam 
was en is 
cruciaal voor 
de sector’
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MedicijnMonitor
De MedicijnMonitor is een jaarlijkse uitgave met alle 
facts&figures over de geneesmiddelensector. De monitor 
is gebaseerd op onafhankelijke bronnen en is daarmee een 
waardevol naslagwerk voor iedereen die op basis van feiten 
wil deelnemen aan het medicijndebat.

De zorguitgaven die meetellen voor het Budgettair Kader Zorg bestaan uit de Zorgverzekeringswet,  
de Wet langdurige zorg en overige uitgaven. 

Kosten voor geneesmiddelen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen geneesmiddelen die binnen en buiten ziekenhuizen worden verstrekt. De 
geneesmiddelen die binnen ziekenhuizen worden verstrekt zijn intramurale geneesmiddelen. 
Deze groep valt in de categorie Medisch Specialistische zorg. De geneesmiddelen die buiten 
ziekenhuizen worden verstrekt zijn extramuraal. Deze groep valt in de categorie farmaceutische zorg. 
De uitgaven aan intramurale en extramurale geneesmiddelen in 2019 bedroegen € 6,2 miljard. 

De uitgaven in dit overzicht zijn gebaseerd op de lijstprijzen van geneesmiddelen. In de praktijk 
vallen de kosten van specialistische geneesmiddelen lager uit. Dit komt omdat verzekeraars, 
ziekenhuizen, apotheken en soms de overheid namelijk zelf onderhandelen met de fabrikant 
over de prijs van een geneesmiddel. De uitkomst van deze onderhandelingen is slechts ten dele 
openbaar. 

We geven in Nederland weinig geld uit aan geneesmiddelen, ten opzichte van andere landen 
met een hoog inkomen. Ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn de uitgaven 
aan genees- en hulpmiddelen in Nederland slechts 1,24%. Het gemiddelde in de Europese Unie 
is 1,81%. 

In Nederland betalen we voor de totale gezondheidszorg ongeveer echter evenveel als andere 
landen met een hoog inkomen. Dat komt doordat Nederland relatief veel geld uitgeeft aan 
ziekenhuiszorg en langdurige zorg.

3332
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UITGAVEN AAN GENEESMIDDELEN

Bron: Begroting VWS 2021; SFK, Data en Feiten, 2020; GIPdata, 2020; Axon Healthcare, 2020

48,748,7

24,4

4,9

74,7

Specialistische geneesmiddelen (b)
Geneesmiddelen overig (c)
Overige ziekenhuiszorg

Geneesmiddelen
Apothekersvergoeding
BTW

Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg (a)
Overig

Medisch-specialistische zorg
Farmaceutische zorg
Overig

6,2

24,4
2,4

0,6

3,2

4,9

a) Sommige geneesmiddelen worden ook via de WLZ bekostigd. Hiervan zijn geen openbare cijfers beschikbaar.
b) Deze uitgaven zijn voor 2017 en betreffen geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000,- per jaar.
c) Dit betreft geneesmiddelen die via Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) worden gedeclareerd. Het betreft verkoopcijfers afkomstig van groothandels en ziekenhuizen welke indicatief 

zijn voor de uiteindelijke uitgaven.

Totale uitgaven 
Geneesmiddelen

Bruto zorguitgaven
 (Budgettair kader zorg)

Zorgverzekeringswet

Medisch Specialistische Zorg

Farmaceutische zorg

UITGAVEN VAN DE OVERHEID AAN GENEESMIDDELEN IN 2019, IN MILJARDEN EURO'S.

NEDERLANDER GEEFT WEINIG UIT 
AAN MEDICIJNEN

Bron: CBS, Nederland langs de Europese meetlat, 2019

 

Uitgaven aan genees- en hulpmiddelen (% van bruto nationaal product)
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Boston aan de 
Noordzee
In ‘Boston aan de Noordzee’ maken we duidelijk waarom 
Nederland alles in huis heeft om Europees koploper te 
worden op het gebied van life sciences & health.

22   |   BOSTON AAN DE NOORDZEE

VITAAL VOOR NEDERLAND
De meeste geneesmiddelen worden in China of India gemaakt. De keten is lang en kwetsbaar. Door het internationale speelveld zijn onder andere globalisering en protectionisme van invloed op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Europa. De uitbraak van COVID-19 heeft laten zien dat ook Nederland hierbij 

kwetsbaar is. 

De geneesmiddelensector is een strategische waardeketen met een vitaal belang voor Nederland. Voor infectieziekten zoals COVID-19 wordt op meerdere plaatsen in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, vaccins en antibiotica. En geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan een betere gezondheid.

Maar ook in economische zin draagt de sector haar steentje bij. De geneesmiddelensector is een duurzame en schone vorm van industrie, met veel groeipotentie. Bovendien investeert zij miljarden euro's in werkgelegenheid, innovatie, productielijnen en fabrieken. Juist in tijden van economische onzekerheid.

3

Bedrijf (onderzoek)

Bedrijf (productie)

Nederlandse bedrijven en universiteiten dragen volop bij in de strijd tegen het coronavirus. In dit kaartje is te zien op welke locaties er in februari 2021 sprake was van (klinisch) onderzoek en productie.

Protinhi Therapeutics Preklinisch

Bioconnection
Services (productie)

Intravacc
Preklinisch

UMCG

UMCU

LUMC

Erasmus MC

Cristal Therapeutics Technologieplatform 

Halix
AstraZeneca vaccin

UMCM 

Janssen
Eigen vaccin

Janssen

Mymetics
Preklinisch

Pharming

ViroClinics
CEPI project 

Batavia Biosciences Services (ontwikkeling, productie)

ARNHEM

ALKMAAR

LEEUWARDEN

HAARLEM
AMSTERDAM

Wacker 
CureVac vaccin

Amsterdam UMC 

Kiadis
Preklinisch

BLARICUM

NIEUWEGEIN
GOUDA

Radboud UMC
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fase   I     II    III    IV

Instelling (klinisch onderzoek)

3.1 
BESCHERMING TEGEN COVID-19
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‘Het vergrootglas werd steeds groter, en het debat werd 
grimmiger. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet, 
als ik terugkijk op de afgelopen zeven jaar. Op verzoek 
van minister Schippers presenteerde KWF in 2015 een 
rapport over dure geneesmiddelen tegen kanker. Daar 
was ik bij, samen met nog een paar mensen van de 
sector. We zaten achter in de zaal, maar kregen ineens 
scherpe vragen over prijzen van onze medicijnen, ook 
van journalisten. ’s Avonds zagen we onszelf terug op tv. 
Eerlijk gezegd, overviel dit ons behoorlijk. We waren het 
nog niet gewend. Anderzijds is het natuurlijk goed om, 
als je jezelf als sector zó in het hart van de samenleving 
beweegt, daar ook verantwoording over af te leggen aan 
diezelfde samenleving. In gesprek te gaan. Die dialoog 
is inmiddels volop bezig, en dat is goed. Ik weet nog 
dat ik destijds in de camera zei: Als wij deel zijn van het 
probleem, moeten we ook deel zijn van de oplossing. Zo 
denk ik er nog steeds over.’

Wachtkamer
‘Die discussie over kosten heeft de afgelopen zeven jaar 
gedomineerd. Je zag de ene na de andere maatregel van 
de overheid om medicijnkosten te beteugelen. De sluis 
bijvoorbeeld, een instrument om te kunnen onderhandelen over 
de prijzen van nieuwe geneesmiddelen, waarbij de patiënt in de 
tussentijd in de wachtkamer zit. En het hoofdlijnenakkoord voor 
medisch-specialistische zorg, dat een plafond introduceerde 
voor ziekenhuisuitgaven, terwijl er net een overheveling was 
geweest van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. Bij 
dat akkoord werden geneesmiddelenbedrijven niet betrokken. 
Dat maakte goede budgetbeheersing lastiger voor de 
ziekenhuizen, zeker ook omdat er meer krachtige, maar ook 
kostbare nieuwe geneesmiddelen kwamen. Bijvoorbeeld voor 
kanker en zeldzame ziekten. Die leveren veel gezondheidswinst 
op, maar hebben ook een behoorlijk impact op het budget. 
Innovatie heeft een prijs. Misschien heeft de overheid deze 
situatie aanvankelijk onderschat.’

‘Vooral niet terugkeren 
naar het oude normaal’

Paul Korte
Drs. Paul Korte is Director External Relations 
voor de Janssen Campus Nederland in 
Leiden. Hij was van 2016 tot en met 2018 
voorzitter van de VIG. Hij heeft farmacie 
gestudeerd in Utrecht.
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‘Disruptief 
denken hangt 
in de lucht’
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Medicijnpact
‘In Nederland wordt het debat over de prijzen van 
geneesmiddelen feller gevoerd dan in de ons omringende 
landen. Dat heeft misschien iets te maken met onze 
volksaard. We zijn mondig en willen overal over 
polderen, vooral over zaken die boven het maaiveld 
uitkomen. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse 
geneesmiddelensector nadrukkelijk een hand uitgestoken 

naar de overheid en de samenleving, om in gesprek te 
gaan. De VIG vraagt het nieuwe kabinet nu om te praten 
over een Medicijnpact, met afspraken over investeringen, 
kwaliteit, gebruik en bekostiging van geneesmiddelen, voor 
de komende jaren. De uitkomsten van een behandeling 
moeten daarbij nadrukkelijk meetellen. Als zo’n pact tot 
stand komt, zijn we als samenleving echt een enorme  
stap verder.’

Kantelpunt
‘In mijn beleving is de maatschappelijke waardering voor 
de waarde van geneesmiddelenbedrijven gegroeid, de 
afgelopen zeven jaar. Dat proces was al een aantal jaren 
bezig, ook omdat we ons verhaal beter op orde kregen. Als 
sector hebben we in allerlei publicaties en interviews steeds 
meer duidelijk gemaakt wat onze medicijnen opleveren. 
Denk bijvoorbeeld aan de veel betere overlevingskans bij 
kanker, maar ook aan besparing van andere zorgkosten en 
verhoging van arbeidsproductiviteit. Dat verhaal zijn we 
steeds zelfbewuster en authentieker gaan uitdragen. 
Er kwam dus meer oog voor de opbrengsten. Dat proces is 
natuurlijk enorm versneld toen COVID-19 ons allen zo hard 
trof. Ineens hóefde je niet meer uit te leggen hoe vitaal onze 
sector is voor de samenleving. 
Met die leerervaringen nog vers in het geheugen, maar 
ook door de komst van een nieuw kabinet bevinden 
we ons nu op een kantelpunt. In de publicatie ‘Boston 
aan de Noordzee’ benadrukken we hoe belangrijk het 
is voor onze gezondheid, weerbaarheid en welvaart om 
zowel privaat als publiek te investeren in de Nederlandse 
geneesmiddelensector. Dat kost ons niet alleen iets, het 
levert ook heel veel op. Die boodschap resoneert goed, 
ook in de politiek, merken we. Disruptief denken hangt in 
de lucht. Dat maakt de tijd rijp voor een Medicijnpact, om 
samen de toekomst vorm te geven.’ 

Missie-gestuurd innoveren
‘Het is essentieel dat we in de komende jaren nog meer 
in overleg gaan. Ons meer verbinden met publieke 
organisaties en met de overheid, en de brug slaan tussen 
de ministeries van VWS en EZK. Waar zit Nederland nu 
het meest om te springen? Die vraag stellen we nog te 

Periode
1991-2000

Periode
2001-2010

Periode
2011-2017

Bron: Cijfersoverkanker.nl

 
OVERLEVINGSKANS 
PATIËNT MET KANKER GESTEGEN
TOENAME VIJFJAARSOVERLEVING PATIËNTEN MET VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER
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Nederland 
koploper in 
Europa op 
het gebied 

van beter en 
langer leven

Nederland 
koploper 
in Europa 

voor snelle 
en brede 
toegang 

tot genees-
middelen

Nederland 
koploper in 
Europa voor 
‘Life Science 

& Health’ 
innovaties en 

valorisatie

DURF TE KIEZEN 
VOOR DE POSITIE VAN 

KOPLOPER

ONZE DUURZAME 
MAATSCHAPPELIJKE BASIS

weinig. Het is belangrijk dat we als sector meer missie-
gestuurd innoveren, beter aansluiten bij de vragen vanuit de 
samenleving, zowel over de zorg als over onze economie.
Andersom signaleer ik ook dat de overheid meer oog heeft 
voor de behoeften van de sector en hoe dat verbonden 
is met de behoeften van patiënten. Aan het begin van het 
eerste coronajaar is de vergunningsprocedure voor klinisch 
onderzoek naar gentherapieën en vaccins in Nederland 
bijvoorbeeld flink verkort, van 120 naar maximaal 56 
dagen. Onlangs zijn ook in de Tweede Kamer enkele moties 
aangenomen om moleculaire diagnostiek, onder meer van 
belang voor kankerpatiënten, een impuls te geven. Dat zijn 
mooie, hoopgevende ontwikkelingen. 
Een andere trend die steeds belangrijker wordt, heeft te 
maken met Europa. Je ziet nu al, zeker ook bij COVID-19, dat 
overheden nadrukkelijker kiezen voor een Europese regie. 
Neem bijvoorbeeld de centrale inkoop van coronavaccins. 
Europa is er ook op gebrand om meer op eigen benen 
te staan als het gaat om geneesmiddelinnovatie en 
-productie. Zo ontstaat er een klimaat, ook via Europese 
wet- en regelgeving, om breed te investeren in gezondheid 
en bedrijvigheid. Dat vraagt om meer publieke-private 
samenwerking, waarop wij als sector actief inspelen.’

Kansrijk
‘Ik vind dat we als sector ook kritisch naar onszelf moeten 
kijken. Wat kunnen we nog meer doen, om de zorg beter en 
betaalbaarder te krijgen? Dan gaat het bijvoorbeeld om het 
systematisch meten van uitkomsten van onze medicijnen, 
en daar vergoedingsmodellen op afstemmen. Op dat vlak 
is nog veel werk te verzetten. Niet alleen door artsen, 
ziekenhuizen en verzekeraars, maar ook door ons als sector. 
Al met al is dit een enerverende maar ook kansrijke tijd, 

ik heb echt het idee dat 2021 een omslagpunt is. Hoewel 
zeker nog niet alle problemen zijn opgelost, zie ik dat de 
sector en de overheid elkaar beter weten te vinden. Er is 
meer onderling vertrouwen. Laten we de kansen pakken 
die nu voor het grijpen liggen. En na COVID-19 vooral niet 
terugkeren naar het oude normaal!’

‘Dat tijd is rijp voor 
een Medicijnpact, 
om samen de 
toekomst vorm te 
geven’
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MEER DAN 100 GENEESMIDDELEN  TEGEN ZELDZAME ZIEKTES ONTWIKKELD

HET OVERGROTE  DEEL VAN PATIËNTEN MET HEPATITIS GENEEST DOOR NIEUWE GENEESMIDDELEN 

PSORIASIS STAAT NIET STIL,DUS WIJ OOK NIET

#WijGevenNietOp
De campagne #WijGevenNietOp van de VIG en haar 
leden was onderdeel van de Europese campagne 
#WeWontRest, waarmee geneesmiddelenbedrijven hun 
toewijding en betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen onderstrepen. In korte testimonials vertellen 
medewerkers over hun strijd tegen ziektes waarvan we 
vandaag de strijd nog verliezen.

44 |  Medicijnsector in transitie



 Medicijnsector in transitie | 45



46 | Medicijnsector in transitie

‘De toegang  
tot genees- 
middelen piept 
en kraakt  
Europabreed’
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geneesmiddelensector in elkaar zit. Winst maken in de zorg 
is altijd verdacht, daarin is de sector echt niet speciaal. Maar 
daarbij is de goede kant - de bijdrage die de farmaceutische 
sector levert aan het welzijn van de maatschappij - zo op 
de achtergrond geraakt, dat een normale, redelijke relatie 
bijna niet meer mogelijk was of gegund werd. Natuurlijk 
sta je op sommige punten tegenover elkaar, maar het lijkt 
alsof er meer weerstand is tegen een zakelijke oplossing 
dan er hoeft te zijn, vanwege de morele afkeuring van de 
sector. Soms heeft dat te maken met historie, omdat er niet 
altijd even netjes is gehandeld, maar dat zien we overigens 
aan beide zijden. We hebben gezamenlijk een zakelijke,  
winst-georiënteerde industrie opgetuigd, waar innovaties 
beschermd worden met patenten. Dat kan je onwenselijk 
vinden, maar een sector vervolgens veroordelen omdat deze 
zich zakelijk gedraagt, klopt niet.’

Barrières in samenwerking
‘Als we terugkijken naar de afgelopen jaren, zie je dat 
er veel barrières en vertragingen zijn opgeworpen in de  
samenwerking met de sector. De focus ligt voornamelijk 

‘Ik denk dat de coronapandemie een kantelpunt is in de 
relatie van politiek en overheid met de farmaceutische 
sector. Het zou een doorbraak kunnen zijn. Ik wil graag 
partijen oproepen om samen een analyse te maken van wat 
er het afgelopen jaar goed is gegaan in de samenwerking. 
De ongekend snelle ontwikkeling van de vaccins komt vooral 
door het succes van de publiek-private samenwerking. Kijk 
bijvoorbeeld naar de redelijke prijzen van de vaccins, de 
inzet van wetenschap en farmaceutische bedrijven en de rol 
van de overheden, die risico’s wilden delen en bereid waren 
mee te bewegen om meer snelheid te maken. Ik werd daar 
wel warm van. 
Dit is het moment om de rollen blijvend beter op elkaar af te 
stemmen, zodat we deze kennis ook bij de ontwikkeling van 
toekomstige vaccins en medicijnen kunnen gebruiken. Als 
we deze kans laten lopen doen we iets helemaal fout.’ 

Publieke opinie
‘Het feit dat we twee VWS-ministers (VVD) hadden 
die zo hamerden op het ‘farma-dossier’, is bijzonder. 
Dat geeft ook wel aan hoe de publieke opinie rond de 

op het beperken van de zorgkosten. We zien een overheid 
die tegenduwt, bijvoorbeeld door patenten te omzeilen of 
neer te slaan, onderhandelingen te vertragen, toegang tot 
de markt te stagneren of scherpe prijzen te onderhandelen. 
Dit zijn de facto remmende maatregelen om nieuwe 
geneesmiddelen te ontwikkelen. Als de overheid besluit om 
patenten te omzeilen, dan is daarmee ook de prikkel voor 
het ontwikkelen van toekomstige geneesmiddelen weg.’

Dansen op de tafel
‘Er komt steeds meer druk op de middelen. We hebben 
beperkte budgetten in Nederland en steeds meer 
patiënten. De vraag is hoe en waaraan je iedere euro het 
beste besteedt. Ik denk dat als nieuwe technologieën, 
zoals gentherapieën, veel extra waarde toevoegen, we 
steeds meer van ons nationaal inkomen vrijmaken voor 
deze nieuwe behandelingen. Dan krijg je verdringing, maar 
dan in positieve zin.  Ik zie dat als teken van vooruitgang. 
Verdringing betekent dat zorg van hogere waarde zorg van 
lagere waarde vervangt. Als dat gebeurt, sta ik te dansen op 
de tafel.’

Investeren in geneesmiddelen van morgen
‘Het gaat erom dat de overheid, en daarmee de samenleving, 
als stimulans bereid is te investeren in nieuwe medicijnen. 
Als we geld vrijmaken voor nieuwe geneesmiddelen - die 

‘Dit is het moment 
om de rollen beter 
op elkaar af te 
stemmen’

‘Het gaat erom dat de 
overheid, en daarmee de 
samenleving, als stimulans 
bereid is te investeren in 
nieuwe medicijnen’
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wereldwijd gezien 1% . Het is natuurlijk veel makkelijker om 
Amerikanen te laten betalen voor innovaties. Dat zie je vaker 
bij kleinere landen, we dragen ons gewicht onvoldoende. 
Vanuit solidariteit naar andere landen zouden we dat wel 
moeten doen. Het zou logisch zijn dat we hier substantieel 
meer betalen voor onze geneesmiddelen dan in Roemenië 
of in Portugal. Met de huidige koppeling van prijzen met een 
land als Portugal zie je dat de prijzen te laag worden en we te 
weinig betalen in Nederland. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden 
dat een geneesmiddel niet meer beschikbaar is. En wachten 
ze in Portugal ook steeds langer op hun medicijnen.’ 

Europees model
‘Ieder land is bezig met de eigen belangen. Deze houding 
leidt ertoe dat de toegang tot geneesmiddelen Europa-

vanwege patenten hogere prijzen kennen - dan geven 
we een signaal wat wij over hebben voor de ontwikkeling 
van de geneesmiddelen van toekomstige generaties. 
Dat geld maken we ook samen vrij voor fundamenteel 
onderzoek. Maar daarvan is, of vindt men, de betaling 
veel rechtvaardiger. Ik probeer dat steeds naast elkaar te 
zetten. We hebben private partijen en overheidspartijen, 
en die krijgen allebei geld om nieuwe behandelingen te 
ontwikkelen.’
 
Free-riders
‘Weinig willen betalen voor innovatie is een vorm van free 
riding. Politici zitten er vaak maar een paar jaar. Het is politiek 
interessanter om te bezuinigen op zorg dan er meer geld voor 
vrij te maken. Daarnaast gaat het maar om een kleine markt, 

Xander Koolman 
Dr. Xander Koolman is sectiehoofd 
gezondheidseconomie bij de Vrije 
Universiteit. Koolman is partner bij SIRM. 
Hij is opgeleid als algemeen econoom en 
gepromoveerd in gezondheidseconomie 
aan de Erasmus Universiteit. Xander 
Koolman was tot januari 2020 lid van de 
raad van advies van de NZa. 

‘Als we terugkijken naar 
de afgelopen jaren, zie 
je dat er veel barrières 
en vertragingen zijn 
opgeworpen in de 
samenwerking met de 
sector’
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Bron: BSHealth, 2019: Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen

 DOORLOOPTIJDEN VAN INTRAMURALE MEDICIJNEN
OVERZICHT VAN HET AANTAL DAGEN DAT NODIG IS VOOR HET DOORLOPEN VAN VERGOEDINGS-
PROCEDURES VOOR MEDICIJNEN DIE IN HET ZIEKENHUIS VERSTREKT WORDEN

122 135

publicatie Staatscourant en indiening vergoedingsdossier
indiening vergoedingsdossier en brief aan de minister met de beoordeling van het Zorginstituut
beoordeling van het Zorginstituut en de start van financieel arrangement
handelsvergunning en datum ingang beschikking Nederlandse Zorgautoriteit

88 
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Aantal dagen tussen: 

Totstandkoming financiële arrangementen (sluis)

Aanvraag bekostiging (add-on)

345

bedrijven  en daarmee kan de prijs per eenheid naar 
beneden. Dat is een win-win situatie voor iedereen.

De vaccinonderhandelingen zijn een mooie opmaat naar 
dit model. We kunnen van elkaar leren. Duitsland deed 
het oneindig veel beter dan andere landen. Waar lag 
dat dan aan? Er was meer kennis aan beide kanten van 
de onderhandelingstafel, wat leidt tot pragmatischer 

breed piept en kraakt. Dit is niet het systeem dat we willen, 
het past niet in de Europese gedachte. Patiënten in armere 
landen missen nu toegang tot essentiële geneesmiddelen. 
Dat kan echt beter.
Ik zie voor de komende zeven jaar de belofte van een 
Europees model voor me. Als we samen inkopen, krijgen 
meer Europeanen toegang tot effectieve medicijnen. Dat 
gaat gepaard met een grotere markt voor farmaceutische 

contracten. Daardoor hadden ze eerder toegang tot  
de vaccins.
Ik hoop dat we in Nederland mag wat meer van ons moral 
high horse afkomen, en op een meer economische 
manier naar samenwerking kunnen kijken. Elkaar met 
wederzijds begrip de hand kunnen schudden tijdens de 
onderhandelingen. Dat is gelukt tijdens het afgelopen 
coronajaar. Wereldwijd. En dat is toch wat we willen.’
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Bijeenkomsten
De VIG organiseert regelmatig bijeenkomsten, 
debatten en ronde tafels om in gesprek te gaan met 
alle spelers in de zorg
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‘Ik werk sinds 2015 in de geneesmiddelensector. De 
belangrijkste ontwikkeling die ik zag in de afgelopen zes, 
zeven jaar is dat we uit onze schulp zijn gekropen. We 
zoeken nu veel meer de dialoog en samenwerking op met 
andere zorgpartijen. Als sector zijn we zichtbaarder, we 
nemen actief deel aan het maatschappelijk debat. Of dat 
nu gaat om COVID-19, zorgkosten, duurzaamheid of andere 
onderwerpen. Natuurlijk heeft COVID-19 dat proces nog 
eens versneld, maar we waren al langer op weg naar het 
hart van de samenleving. Dat gaat trouwens niet alleen 
om communicatie, daaronder zit een fundamentele keuze 
voor een bredere positionering. Het komt voort uit een diep 
besef dat de uitdagingen in de zorg te groot zijn voor één 
aanbieder of één zorgpartij. We zijn getransformeerd van 
medicijnaanbieder naar zorgpartner.’

Voorbeelden
‘Van die nieuwe positionering zijn allerlei voorbeelden. Zeker 
in het coronatijdperk, maar ook eerder al zag je steeds 
meer boegbeelden van de sector op tv en in andere media. 
In 2015 gebeurde dat nog amper. We hebben een goed 
verhaal, en daarover gaan we graag in gesprek. 
Als Young Innovators of Medicines boden we in 2019 
ons visiedocument aan minister Bruins van Medische 
Zorg aan. Dat was wat mij betreft een van de mijlpalen 
van de afgelopen jaren. In die visie focussen we op drie 
thema’s: betere zorg, betaalbaarheid en samenwerking. 
Daaraan zie je al dat we een brede scope hebben. Vanaf 
dat moment hebben we regelmatig contact met Jong VWS. 
In het voorjaar van 2021 presenteerden we een update 
van onze visie, waarin we thema’s hadden uitgewerkt. 
Verbetering van onze infrastructuur voor data is een van 
die punten. Een ander thema draait om preventie. Daarover 
hebben we samen met Jong VWS een digitaal event 
georganiseerd, de VIG Talk. Ook in onze Nieuwjaarsevents, 
Zomerevents en het ZorgSamenEvent zoeken we steeds 
de samenwerking op met andere zorgpartijen, vaak met 
jongeren. Bijzonder was ook Young 4 Old, een paar jaar 

Als lid en voorzitter van de Young Innovators 
of Medicines (YIM), de jongerentak van de VIG, 
zag Esmé Lighaam de afgelopen jaren veel 
veranderen. Niet in het minst door de inbreng 
van de YIM zélf. ‘Wij brengen graag een frisse 
wind.’

‘Ticket naar de  
toekomst’

Esmé Lighaam
Esmé Lighaam, PharmD, is voorzitter van 
de Young Innovators of Medicines (YIM), 
de jongerentak van de VIG. Ze werkt als 
Medical advisor bij AstraZeneca en studeerde 
Farmacie aan de universiteit van Utrecht.

‘We zijn 
getransformeerd 
van medicijn-
aanbieder naar 
zorgpartner’
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‘We waren  
al langer op  
weg naar het  
hart van de  
samenleving’
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eens frustrerend, ja. Maar gelukkig lukt zo’n dialoog steeds 
vaker wél. Als je praat over de context van waaruit je werkt, 
ontstaat er ook meer wederzijds begrip en vertrouwen.’

Binnen handbereik
‘Ik ben trots op mijn werk. Als ambitieuze jongere krijg je hier 
de ruimte om er wat van te maken. En je kúnt ook echt een 
verschil maken in kwaliteit van leven en overlevingskansen. 
In mijn dagelijks werk richt ik mij vooral op innovaties 
bij diabetes. Die ziekte kost je al snel drie à vijf gezonde 
levensjaren. Het is een tikkende tijdbom, want in eerste 
instantie zijn de symptomen vaak niet opvallend. Maar 
blindheid, nier- en hartproblemen liggen op de loer. De 
afgelopen jaren is er hard gewerkt aan medicijninnovaties, 
daar plukken we de komende jaren de vruchten van. De 
progressie die we de afgelopen decennia zagen bij kanker 
en reuma, ligt nu bij diabetes binnen handbereik.’

Te simpel
‘De prijzen van sommige geneesmiddelen trekken de laatste 
jaren veel aandacht. De roep om prijstransparantie is groot 
en begrijpelijk, maar daar zitten grenzen aan, onder meer 
vanwege het mededingingsrecht. Ook als het gaat om de 
rekenmethode, zijn er nog steeds verschillen van inzicht. 
Het is echt te simpel om te zeggen: ‘pak maar gewoon het 
kostprijs-plus-redelijke-winstmarge model’.
De opbrengsten van medicijn 1 moeten een potje vormen 
voor de ontwikkeling van medicijn 2. Je hebt dus een 
bijdrage nodig voor volgende innovaties. Wereldwijd is het 
systeem zo opgebouwd. Dat is ons ticket naar de toekomst.’

Voorspelling
‘Als ik kijk naar de komende jaren, springen een paar dingen 

geleden in Nieuwspoort. Daarin vroegen we als jongeren 
aandacht van Alzheimer Nederland, VWS, Amsterdam 
UMC én de geneesmiddelensector voor de uitdagingen van 
Alzheimer. Dat leidde tot een nieuwe samenwerking rond 
data-uitwisseling tussen publieke en private partijen.’

In de voorhoede
‘Als jongerentak binnen de geneesmiddelensector krijgen 
we volop ruimte. Dat voelt goed. Ik denk dat we globaal vaak 
dezelfde visie hebben als de rest van de sector, maar we 
leggen andere accenten. Soms maken we éérder een punt 
van een bepaald thema. Zo drongen wij vijf jaar geleden al 
aan op een gedragscode die duidelijk maakt waarvoor wij 
als sector staan. We waren niet de enigen, maar we zaten 
wel in de voorhoede. Het is mooi om te zien dat die Code in 
2020 is geïntroduceerd en dit jaar een update krijgt. Ook 
hameren wij actief op het belang van data en preventie. 
We brengen graag een frisse wind. Soms zit dat ook in 
middelenkeuze. Zo kiezen wij met enthousiasme voor vlogs 
en blogs, als prikkelende start van een dialoog.’ 

Frustratie
‘Er waren ook frustraties, de afgelopen jaren. Je wordt wel 
eens geconfronteerd met sterke vooroordelen over de 
sector, bijvoorbeeld dat het alleen om geld draait. Natuurlijk 
is geld niet onbelangrijk, al was het alleen maar omdat het 
ontwikkelen, testen en goedkeuren van een geneesmiddel 
al snel zo’n € 2 miljard kost, maar dat is slechts één kant 
van de medaille. Farmaceutische innovaties leveren ons 
als maatschappij ook veel op. Daarover ga ik graag in 
gesprek. Als de ander daartoe niet bereid is, is dat wel 

1

BREUK MET  HET VERLEDEN

EEN NIEUW  BEGIN IN  GEDEELD  VERTROUWEN

Young

 

Innovatorsof Medicines

Visiedocument Young Innovators of Medicines 2021



in het oog. Ten eerste toegang tot nieuwe medicijnen. Ons 
systeem van toelating en vergoeding is echt verouderd. Het 
is ingericht op chronische ziekten voor grote groepen, maar 
de innovaties van de jaren twintig zitten vooral bij individuele 
gen- en celtherapieën, die vaak genezend zijn. Dat vraagt een 
totaal andere benadering. Daarnaast moet er meer aandacht 
komen voor periodiek updaten van behandelrichtlijnen, want 
niemand heeft iets aan nieuwe therapieën als ze vanwege 
verouderde richtlijnen niet bij de patiënt komen. 

Een tweede uitdaging draait om het veel beter benutten van 
data. Met data, artificial intelligence en biomarkers kunnen 
we steeds beter voorspellen hoe een ziekte zich ontwikkelt 
en óók of een medicijn bij een bepaalde persoon aanslaat. 
Behandeling op maat is vaak al mogelijk, maar we doen nog 
te weinig met die schat aan mogelijkheden. Betere inzet van 
data verbetert niet alleen de kwaliteit van leven, het kan 
ook de zorgkosten enorm beperken. Dat is echt een groot 
maatschappelijk belang.’

De aandacht voor verduurzaming en klimaatverandering neemt 
steeds meer toe. Dit geldt ook voor de geneesmiddelensector. 
Ook binnen de visie van de jongerentak van de VIG neemt dit on-
derwerp een belangrijke plek in. Binnen de hele zorgketen groeit 
het besef over de effecten van geneesmiddelen op het milieu en 
van de mate van verspilling. Elk jaar worden er in Nederland rond 
de 420 miljoen geneesmiddelen verstrekt, waardoor mensen 
genezen, minder pijn hebben, beschermd worden tegen ziektes 
en beter kunnen leven. Maar geneesmiddelen hebben ook een 
impact op het milieu.

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg spre-
ken de geneesmiddelenbedrijven de belofte uit de footprint van 
de gehele levenscyclus van geneesmiddelen terug te dringen. Via 
de Green Deal werken ze aan vier pijlers: CO2-reductie, circulair 
werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren 
van een gezonde leefomgeving.

Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van 
de zorgsector te versnellen. Inmiddels hebben 239 partijen de 
Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, waaronder zorg-
aanbieders, ziekenhuizen, brancheorganisaties, overheden en 
geneesmiddelenbedrijven.

Green Deal 
Duurzame Zorg

Circulair werken

Schoon waterLeefomgeving

CO2-reductie

CO2

GREEN DEAL DUURZAME ZORG
AL 239 PARTIJEN IN DE ZORG ONDERTEKENEN GREEN DEAL EN ZETTEN ZICH IN VOOR HET 
VERDUURZAMEN VAN DE ZORGSECTOR.

Bron: Milieuplatformzorg.nl/green-deal, 2020

Verduurzaming
versnellen 

239
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Patiëntverhalen
Goede medicijnen zijn belangrijk voor onze samenleving. 
Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks een of meer 
geneesmiddelen die hen in staat stellen om hun werk te 
doen, te zorgen en te genieten.
Patiënten vertellen op www.medicijnenvoormorgen.nl wat 
medicijnen en behandelingen voor ze betekenen in hun 
dagelijks leven. Het gebruik van medicijnen maakt dat ze 
weer naar de toekomst kunnen kijken. Dat ze weer durven te 
dromen of pijnvrij hun dag kunnen doorkomen.
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Mignon kreeg borstkanker

‘Dankzij de medicijnen  

leef ik nog’

Thomas heeft diabetes

‘Zonder insuline zou ik er 

misschien niet meer zijn’ 

Thomas heeft diabetes

‘Zonder insuline zou ik er 

misschien niet meer zijn’ 

‘Ik kan nu mijn 
eigen knoopjes 
weer dichtdoen’

lees alle patiëntverhalen
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‘Ik zie een 
opgaande 
beweging in de 
beeldvorming 
van de 
farmaceutische 
sector’
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‘Ik zie een opgaande beweging in de beeldvorming van de 
farmaceutische sector. Er zit meer balans in dan enkele 
jaren geleden. De sector heeft zich in de pandemie bewezen 
als een maatschappelijk relevante factor. In korte tijd zijn 
vijf geneesmiddelenbedrijven met een werkend vaccin 
gekomen. Zonder op je borst te kloppen, moet je dat 
verhaal over het voetlicht brengen. Maar blijf nederig en 
benadruk dat je zonder de samenwerking met anderen 
nooit zo ver gekomen was. De sector heeft een unieke kans 
om het negatieve beeld dat lang bestaan heeft, bij jullie 
stakeholders én bij het grote publiek, echt te kantelen. Dan 
kan je aan een paar dingen denken.’

Nieuwe medicijnen vanzelfsprekend
‘De kentering die je nu ziet, heeft te maken met het feit dat 
je bestaansrecht, je ‘license to operate’ nu meer dan ooit 
duidelijk is. Mensen vinden het volkomen vanzelfsprekend 
dat farmaceutische bedrijven met nieuwe medicijnen komen. 
Het is eigenlijk net als water uit de kraan; geneesmiddelen 

zijn er gewoon. Door COVID-19 hebben mensen nu door dat 
het ontwikkelen van een medicijn of vaccin helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. Nu de vaccins er zijn lijken we over te 
gaan op de orde van de dag. Dan wordt even vergeten dat 
er nieuwe varianten van COVID aankomen waar ook weer 
vaccins voor moeten komen.’

Surfplank
‘Door de pandemie staat de sector nu op een surfplank, 
met de golf mee. Het komt er nu op aan om de volgende 
golf te creëren. Leer daarbij van de fouten uit het verleden. 
Er is een tijd geweest dat in de USA farmaceuten met 
paginagrote advertenties in The Economist gingen uitleggen 
waarom de hoge winsten van toen belangrijk waren voor 
R&D. Die boodschap was vooral bedoeld voor de eigen 
achterban. Zeer rationeel en inhoudelijk correct maar weinig 
sympathiek. En weinig overtuigend. Daarna kwam er een 
nieuwe fase waarin de maatschappelijke betrokkenheid 
van de sector steeds duidelijk werd. Het paradijs leek 

‘Laat anderen 
vertellen wat je 
goed doet’

Cees van Riel
Prof. Dr. Cees van Riel is emeritus hoogleraar 
Corporate Communications aan de 
Rotterdam School of Management van de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is 
medeoprichter van The RepTrak Company. 
Cees van Riel is de auteur van talrijke 
boeken en artikelen en staat bekend als 
een van de grondleggers van het corporate 
communicatievak.



60 | Medicijnsector in transitie

coalities met patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de 
overheid. Bijvoorbeeld door samen te investeren in het 
ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor ziektes in 
ontwikkelingslanden, zoals de strijd tegen polio en malaria in 
samenwerking met de superrijken zoals Bill Gates. Daar lees 
je weinig over terwijl dat soort verhalen goud waard zijn.’ 

Dealen met stereotypen
‘De volgende stap is het bereiken van het grote publiek, 
de derde cirkel. Die moet je meekrijgen om de relatie met 
de stakeholders in de tweede cirkel te versterken. Zij 
baseren hun beeld van de sector op wat ze in de krant 
lezen of, tegenwoordig, op de socials. Wat ze van vrienden 
en familieleden horen. Dat zijn vaak stereotypen en 
versimpelingen. Maar daar moet je wel mee dealen. Dat lukt 
je niet met advertenties met lachende ouders die met hun 
kinderen over het strand rennen. 

Het bouwen aan een duurzame dialoog en reputatie vraagt 
om verhalen waarin je relevantie naar voren komt en 
duidelijk wordt dat wat je doet verantwoord en zinvol is. De 

benadering die me erg aanspreekt en die ik nu terugvind 
binnen de sector zijn verhalen van patiënten en van 
mantelzorgers in de buurt van die patiënten. Laat anderen 
vertellen wat je goed doet, wat beter kan en waarom je 
nuttig bent. Jullie hebben een nutsfunctie, patiënten weten 
wat medicijnen voor ze doen. Dat verhaal moet verteld 
worden. Ik zie dat ook steeds meer gebeuren bij diverse 
bedrijven, en bijvoorbeeld in de VIG-campagne.’

Anti-helden
‘Je zult er altijd rekening mee moeten houden dat er in 
het maatschappelijk debat behoefte is aan anti-helden. 
Neem de kosten voor de zorg die steeds meer toenemen. 
Daar moet iemand de schuld van krijgen. Alhoewel 
geneesmiddelen maar acht procent van het zorgbudget 
omvatten, wordt vaak met de beschuldigende vinger naar 
farmaceuten gewezen. Dat weerleg je niet met een defensief 
verhaal. Dat is al geprobeerd en heeft niets opgeleverd. Je 
moet het hebben van een gemeenschappelijk doel waar ook 
anderen zich aan willen verbinden. Om het grote publiek te 
overtuigen, heb je steun nodig van bijvoorbeeld patiënten, 
dokters en verpleegkundigen.’

Doe het niet alleen
‘Natuurlijk blijven er uitdagingen, dat geldt voor iedere 
sector. Mensen willen een oplossing voor hun probleem, 
voor hun ziekte. De verwachtingen lagen en liggen erg hoog. 
Alhoewel er nog steeds ziekten zijn waarvan we de wedstrijd 
verliezen, is dat de laatste jaren wel een stuk verbeterd.  
De uitdaging is nu vooral de toegang tot geneesmiddelen, 
de access. 

Dat blijft een dilemma, wat je nu ook ziet gebeuren. Zoek 
een oplossing, maar niet alleen. Jullie zijn niet de enige 
eigenaar van dit probleem. Het access probleem heeft 

aangebroken als je de advertenties zag met velden vol 
zonnebloemen, lachende mensen, optimisme en een wereld 
die mooi en aantrekkelijk was. Over levensbedreigende 
ziekten en pillen die hoop en uitkomst boden geen woord. 
Ook dat bleef niet hangen.’ 

Nieuwe coalities
‘Ik zie de laatste jaren gelukkig meer van een nieuwe 
benadering waarin de dialoog met de stakeholders veel 
meer aandacht krijgt. Daarvoor werd er vooral gekeken naar 
groepen in de directe omgeving, zoals artsen, onderzoekers 
en aandeelhouders. Je stakeholders in de meest nabije 
cirkel. Dat is makkelijk. Zij spreken je taal en begrijpen waar 
je mee bezig bent. Met de belanghebbenden die wat verder 
van je staan, zoals de politiek en zorgverzekeraars die in 
de tweede cirkel zitten, wordt het al wat ingewikkelder. Zij 
hebben eigen belangen die niet altijd overeenkomen met die 
van jou. Dat kan zorgen voor schuring en zelfs confrontaties. 
De eerste reflex is vaak defensief; we leggen het nog een 
keer uit. Daar worden geen bruggen door geslagen. Nu 
zie ik meer samenwerking en het ontstaan van nieuwe 

‘De kentering die 
je nu ziet, heeft 
te maken met 
het feit dat je 
bestaansrecht, je 
‘license to operate’ 
nu meer dan ooit 
duidelijk is’



meer eigenaren dan de farmaceutische industrie alleen. In 
de kern van de zaak is het terug te voeren op de verdeling 
van rijkdom in de wereld. Het access probleem moet je pro-
beren collectief aan te pakken. Dat is niet alleen beter voor 
de reputatie van jullie industrie, maar bovenal effectiever 
in het helpen van mensen in het bereiken van een betere 
gezondheid.’

Managen van verwachtingen
‘Leg het accent op datgene wat jullie primaire proces is, 
en waar jullie goed in zijn, namelijk het maken van nieuwe 
medicijnen waarmee meer mensen geholpen worden. Laat 
dat zien. Zoals nu bij COVID. Het is natuurlijk ongelooflijk 
wat de farmaceutische sector heeft gepresteerd. Daar 
mag je best trots op zijn. Tel je zegeningen. De sector staat 
er ongelooflijk veel beter voor dan tien jaar geleden. Dat 
heeft te maken met het maatschappelijke klimaat maar 
ook met farmaceutische bedrijven die zich echt anders zijn 
gaan gedragen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent op de allereerste plaats dat je luistert naar 
mensen en met hen een open gesprek aangaat. Ook als 
het gaat om het managen van verwachtingen. Met nieuwe 
ontwikkelingen als personalised medicines brengen jullie 
hoop. Maar blijf realistisch, nederig en zet in op het belang 
van samenwerking. Jullie kunnen het niet alleen.’

‘Het bouwen aan een 
duurzame dialoog en 
reputatie vraagt om 
verhalen waarin je 
relevantie naar voren komt 
en duidelijk wordt dat wat 
je doet verantwoord en 
zinvol is’

Suzanne ontdekte in 2014 een knobbeltje in haar borst. Het bleek borstkanker,uitgezaaid naar de lymfeklieren. Deze maand wordt ze 50 en ze voelt ze zich weerhelemaal de oude – al staat ze lichter in het leven. 

‘Ik leef nog  dankzij  medicijnen’
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voor me dat het goed zou komen. Dat kaal worden vond ik veel heftiger dan verwacht. Het duurt zo lang voordat je haar weer terug is. Iedereen kan aan je zien dat je heel ziek bent.”
“De chemo viel me achteraf juist mee. Ik had me daar heel akelige dingen bij voorgesteld. Maar de ondersteunende medicijnen hielpen erg goed. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele keer overgegeven, dankzij de middelen tegen misselijkheid. 

Relatief dure medicijnen, maar het maakt ongelooflijk veel verschil voor de kwaliteit van leven.”

Leven terug 
Na de revalidatie volgde een 
borstreconstructie. “Het resultaat is prachtig. Ik voel me fysiek weer de oude. Ik ben niet bang, want ik ken de statistieken: ik heb 15% kans dat de kanker terugkomt. Ik ga uit van die 85 procent.”

Door de zware gebeurtenis staat ze wel lichter in het leven: “Ik geniet van elke dag. De hypotheek aflossen, of een reis naar de Malediven? 
Tegenwoordig kies ik voor het 
laatste. Herinneringen maken en het leven vieren, daar gaat het om. Deze maand word ik 50. Een mijlpaal!”

Suzanne vertelt: “Ik heb mijn leven te danken aan de chemothera-pie, bestraling en operatie. Ik ben dan ook dankbaar dat ik in Neder-land ziek ben geworden: een ontwik-keld land met goede specialisten en keuzemogelijkheden.”

Serieuze gesprekspartner 
Het begon met het ‘klassieke’ 
knobbeltje in haar borst. “Het bleek borstkanker te zijn en het was al uitgezaaid naar de lymfeklieren in mijn oksel. Mijn leven werd onderuit geschoffeld. Ik voelde me fit, maar ik bleek borstkanker te hebben, opeens stond mijn leven op het spel.”

De behandeling bestond uit een borstamputatie, zestien chemoku-ren gevolgd door bestralingen. 
“Door mijn werk in de farmaceuti-sche industrie had ik veel kennis over het onderwerp, daar hield ik me aan vast en dat hielp me. Heel fijn dat de artsen me als serieuze gesprekspartner zagen en dat de behandeling steeds in overleg werd bepaald. Ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om zoveel chemokuren te ondergaan, ik wilde liever elke week een wat lagere dosis dan om de drie weken een hoge dosis. Maar dat is voor iedereen anders.”

Middelen tegen misselijkheid Zes weken na de diagnose stond 
Suzanne met een geamputeerde borst en een kaal hoofd voor de 
spiegel. “Op dat moment zag ik niet 
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